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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

31 Ocak-6 Şubat 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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Mardin Ceylanpınar Kanal İnşaatı

İLCİ



Ne mutlu ki, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası,

onların izinden büyüyerek, güçlenerek 58 yıldır yoluna devam

ediyor.

Meslek itibarını yükseltmeyi şiar edinen, meslek sorunlarının

çözümü için her platformda çaba sarf eden, sektörü ve ülkesi

için değer yaratan bir kurum olma misyonuyla çalışmalarını

aralıksız sürdürüyor.

Sektör büyüklerimizden devraldığımız bayrağı biz de ileride

ülkemizin geleceği genç meslektaşlarımıza emanet edeceğiz.

Eminim ki onlar sektörümüzü çok daha güzel noktalara

taşıyacaklar.

İNTES’in bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese

şükranlarımızı sunuyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

İNTES 58 yaşında

Bundan tam 58 yıl önceydi. Takvim

yaprakları 6 Şubat 1964’ü gösteriyordu.

Sendikamızın kıymetli kurucuları

kalplerindeki meslek ve memleket

sevgisine inanarak çıkmışlardı yola.

Bugün dünya ölçeğinde bir marka olan

sektörümüzün kutup yıldızıydı onlar.
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Sendikamız 6 Şubat 1964 tarihinde kuruldu. 

İlk Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri kuruluş 

tüzüğümüzde yer aldı.   

İNTES 58 YAŞINDA



KURUCULARIMIZ

İNTES 58 YAŞINDA

MEBUS ERGÜVENÇ 

HAYRİ KAYADELEN 

HAYDAR SİCİMOĞLU

İLHAN ALPER

FAHRETTİN ÖNEN

ALİ RIZA ÇATIK

MEHMET ÇETİNDAĞ

NECDET YONTAR

EMRULLAH ALTAY

SABAHATTİN KÜRKLÜ

ORHAN YAVUZ

MURAT BİLGİNER

ENVER ARICI

MUZAFFER BELİK

İDRİS YAMANTÜRK

ZEKAİ APAYDIN

METİN İPLİKÇİ

MECİT AKKURT

SERMET DALKILIÇ

ŞEVKİ ŞENTÜRK



İLK YÖNETİM KURULU

İNTES 58 YAŞINDA



Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16 Kat:2’deki binamızda 

6 Şubat 1964 tarihinde Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri 

İşveren Sendikası kuruldu.  

İNTES 58 YAŞINDA



İNTES 58 YAŞINDA



İNTES 58 YAŞINDA



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri 
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Resmi Gazete’nin 02 Ocak 2022 tarihli sayısına göre döviz tevdiat

hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya

katılma hesaplarına dönüşümünde ve altın hesaplarında Merkez

Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz

oranını belirlemeye yetkili olacaktır.

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma 

Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde ve 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma 

Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ’de değişiklik yapıldı. 

HİDROKAR İNŞAAT



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri 
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Yurt dışında yerleşik vatandaşların;

➔ABD doları / Euro ve / İngiliz sterlini cinsinden 

Döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı

bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru

üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılabilecektir.

Banka tarafından T.C. Merkez Bankasının hesabına aktarılan 

dövizler, Bankaca dönüşüm kuru üzerinden satın alınabilir ve 

karşılığında Türk Lirası ilgili bankaya aktarılabilecektir.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez

Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının

altında olamayacaktır.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur

farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek

faiz/kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden

hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan

tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez

Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek

üzere ilgili bankaya aktarılabilecektir.

Yurt dışında yerleşik vatandaşların transfer ettikleri döviz 

mevduatı karşılığında Türk Lirası hesabına çevrilmesine ilişkin 

ayrıntılar TCMB sayfasında yayımlandı



ÇALIŞMA HAYATI

Uluslararası İşgücü Kanunu
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Yayımlanan Yönetmeliğe göre;

Türkiye’de çalışacak yabancının çalışmaya başlamadan önce T.C.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almasının

zorunluğu olacaktır.

Çalışma izni başvurularının yurt dışında yabancının vatandaşı

olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış

temsilciliğine yapılacak.

Yabancının ilk olarak Türk dış temsilciliğine çalışma vizesi

başvurusu yapmasının zorunlu olacak.

Bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde

başvurular tamamlanacaktır.

Belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süre

için düzenlenebilecektir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni

çalışma izni olan yabancıların süresiz çalışma iznine

başvurabilecekler. Bu çalışma izin belgeleri her beş yılın

sonunda yenilecektir.

Nitelikli işgücü ve nitelikli yatırımcı sayılan yabancıların çalışma

izinlerin beş yıla kadar düzenlenebilecektir.

Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni

muafiyeti almak kaydıyla çalışabileceklerdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığından Uluslararası işgücü 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği yayımlandı 



GÜNDEM 

Elektrik Tarife Değişikliği
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Resmi Gazete’nin 1 Şubat 2022 tarihli sayısında 1 Ocak 2022

tarihinde yürürlüğe giren kademeli elektrik tarifesinde değişiklik

yapıldı. Buna göre EPDK Kurul Kararı ile konutlarda tüketilen

elektrik için günlük düşük kademe limiti 7 kWh olarak

güncellendi. Bu limit uygulamanın ilk başladığında 5 kWh idi.

Konutlarda tüketilen elektrik, 7 kWh altında 112,4105 kuruş/kWh,

limitin üstündeki miktar için ise 167,8312 kuruş/kWh değerleri

üzerinden hesaplanacak. Ticarethanelerde ise 222,7065 olarak

uygulanacaktır. Tarifeler Tablosuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

EPDK’dan elektrikte yeni tarifeler

Taşoluk GIS kV

GÜNGÖR ELEKTRİK 

https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari


GÜNDEM 

Devlette Teşkilatlanma 
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü

(OGM) bünyesindeki Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi

Başkanlığının ismi Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak

değiştirilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlük bünyesinde Havacılık

Dairesi Başkanlığı kurularak, görevleri belirlenmiştir.

Başkanlık, havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel

planlamasını yapmak ve hava araçlarıyla gerekli görülen diğer

araç, gereç ve teçhizatın teminini, kiralanmasını, hazırlanmasını,

planlanmasını ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla

görevlendirilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğünde yapılanma

İNTES HATIRA ORMANI



Mevzuat Çalışmalarımız

FAALİYETLERİMİZ

Sendikamız tarafından SGK Başkanı Cevdet Ceylan’ın

başkanlığında Kurumun tüm ilgili daire başkanlarının katılımı

ile sektörümüzün sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan

sorunlarının değerlendirildiği bir toplantı düzenlenmişti.

Toplantıyı takiben, gündeme gelen konular çerçevesinde

sektörümüzün sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin

Raporumuz Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir.

Raporumuza cevaben Kurumun değerlendirmelerini içeren

yazısı Sendikamıza iletilmiş olup hafta içi üyelerimizle

paylaşılmıştır.

Bu kapsamda;

İnşaat sektöründe yurt dışı başta olmak üzere sosyal güvenlik

uygulamalarının ve gelişmelerin takibi amacıyla Kurum ve

İNTES’in yetkili temsilcilerinin katılımı ile İzleme Ekibinin

oluşturulması planlanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde altışar aylık periyotlarla değerlendirme

toplantıları yapılacak ve sonuçları sektörle paylaşılacaktır.
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Sendikamız çalışma hayatının öncelikli konularını gündeme 

almak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.



Mevzuat Çalışmalarımız

FAALİYETLERİMİZ

“4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Taslağı” idarelere

gönderilmiştir. Bahse konu taslaka ilişin üyelerimizin görüş ve

taleplerini içeren raporumuz Hazine ve Maliye Bakanı Dr.

Nureddin Nebati ve ilgili bürokratlarla paylaşılmıştır.

Yüklenicilerimiz açısından hayati önem taşıyan hususları içeren

raporumuz hafta içinde üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Gelişmeler

Sendikamız tarafından yakından takip edilmeye devam

etmektedir.
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Sendikamızın yüklenicilere fiyat farkı ödenmesine ilişkin 

çalışmaları devam ediyor. 

Erdemli Silifke-Taşucu T8 Tüneli Destekleme

FEZA



Mevzuat Çalışmalarımız

FAALİYETLERİMİZ

Resmi Gazete’nin 4 Şubat 2022 tarih ve 31740 numaralı

sayısında İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre daha önce «Taşımacılık»

iş kolu tablosunda bulunan «Otoyol, Tünel, Köprü

İşletmeciliği» yürürlükten kaldırılmıştır.

«Otoyol, Tünel, Köprü İşletmeciliği» iş kolu Sendikamızın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmeleri ve

yazılı başvuruları sonucunda 13 numaralı İnşaat İş Kolu

Tablosuna dahil edilmiştir.
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Sendikamızın girişimleri ile iş kollarına yönelik yeni bir 

düzenleme getirildi

Beğendik Botan Köprüsü, Pervari İli Yolu

Burakcan İnşaat



İş Sağlığı ve Güvenliği

FAALİYETLERİMİZ

İş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı ve İş

Sağlığı ve Güvenliği kültürünü işletmelerde yerleştirmeyi ana

amaçları arasında gören TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon

Vakfı 2022 yılı içerisinde TİSK ekosisteminde yer alan işyerleri

ve çalışanlar için kapsamlı bir eğitim programı tasarlandı.

Programa Sendikamızın uzmanları da katıldı. Eğitimlerini

başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
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ATAMALAR
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi 

Başkanlığına

Sn. Selami YAZICI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Denetim Hizmetleri Başkanlığına

Sn. Süleyman HACICAFEROĞLU

atanmıştır.

Al Khor Expressway Bağlantı Yolları Katar 
TEKFEN 



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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5 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de

→ Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi

Hakkında Karar yayınlanmıştır.

İlgili karar linktedir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

İÇTAŞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220205-4.pdf


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.

01-06 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Astaldi Türkerler Ankara Şehir Hastanesi Şantiyesinde İnşaat

İşçisi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon 

2022 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonda

yükseliş devam ediyor. Hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE 2002 yılından

beri en yüksek seviyesine ulaştı. Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

ise %50,55 oldu. TÜFE’de en yüksek artış gösteren ürün grubu

%69,97 ile elektrik ücretleri.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon 

İnşaatı oluşturan ana girdilerde ise genel Yurt İçi ÜFE’nin

üstünde artışlar gerçekleşiyor. Artışlar genel olarak üç haneli

rakamlarda. Özellikle sektörü oluşturan girdilerdeki bu artışlar

enflasyonun yukarı ivmelenmesini etkiliyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon 

Yİ-ÜFE ve TÜFE arasında her geçen ay makas açılıyor. ÜFE ve

TÜFE makası %44,8’e yükseldi. Politika faizi ve TÜFE farkı ise

%34,7 oldu. Diğer taraftan açıklanan çekirdek enflasyon

(İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç )

%39,45 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon 

Enflasyon 2022 Ocak ayında 2002 yılından sonraki en yüksek

seviyesini gördü. 2022 yılı Ocak ayında Yurt İçi ÜFE’de %92 artış

oldu, takip eden yıllarda %26,4 ve %10,4’e geriledi. TÜFE önceki

yıllarda 12 yıl süresince tek haneli rakamları görmüştü. 2002 ve

2003 yıllarında %73,2’den, %26,4’e kadar geriledi. Son beş yılda

ise %10- %15 seviyelerini gördü. Açıklanan Ocak 2022 verisi ise

beklentileri aşarak %50 seviyesini yakınsadı.

Son 20 yılın rakamlarını yansıtan tablo aşağıdaki grafiktedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon 

Merkez Bankası tarafından Ocak 2022 yılı enflasyon raporu 

yayımlandı.  

TÜİK tarafından, tüketici endeks sepetinde yer alan ürünler ve

ağırlıkları her yıl başında hane halkı tüketim kalıplarındaki

değişimler göz önüne alınarak güncellenmektedir. Bu dönemde

bir önceki yıla kıyasla ana grup ağırlıklarında en belirgin değişim

temel mal grubunda gerçekleşmiştir.

Hizmet grubunun payındaki düşüşe karşın temel mallardaki artış

neticesinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin sepet

içerisindeki ağırlığı yükselmiştir.

Bu dönemde sepet içerisinde;

Alkol-tütün ve işlenmemiş gıda kaynaklı olarak gıda

gruplarının ağırlığı düşmüştür.

Enerji ve altın grupları

Lokanta-otel, ulaştırma hizmetleri ve giyim-ayakkabı

grupların ağırlığı artmıştır.

Son dönem akaryakıt fiyat gelişmeleri ve enflasyonda ulaşılan

yüksek seviyeleri takiben, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu

taşımacılığı ile kargo ücretlerinde belirgin artışlar

gerçekleşmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon 

Bu dönemde yıllık enflasyondaki yükseliş, grup geneline

yayılırken, kira ve haberleşme dışındaki alt gruplarda artışlar

belirgin olmuştur. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları

Ocak ayında %21,90 oranında artmış, yıllık enflasyon %45,34

seviyesine yükselmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Rakamları

Yılın ilk ayında dış ticaret açığı 10 milyar doları aştı. Bu gösterge

geçtiğimiz yıla göre %38’lik bir artışı işaret etmekte. Enerji

verileri hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı

%5,6 puan azalarak %88,3 olarak gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Rakamları

Ocak ayında enerji ithalatının 9 milyar dolar, enerji hariç ithalatın

da aynı ayda 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının, enerji hariç

bakıldığında, %88,3 olarak kaydedildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Nüfus İstatistikleri

Türkiye’nin nüfus perspektifini gösteren 2021 yılı Adrese Dayalı

Nüfus Kayıt Sistemleri açıklandı. Nüfusumuz bir önceki yıla göre

1,7 milyon artış gösterdi. Nüfus piramidindeki yapısal değişim

devam etti. Türkiye nüfusunda ortalama yaş 33,1’e yükseldi. En

az nüfusa sahip ilimiz ise Tunceli.
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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



Dolar/TL bu haftada sakin bir patikada ilerlediği söylenebilir.

Dolar/TL’de kısmı bir artış gözlemlendi.

Dolar endeksinde Salı gününde itibaren sürekli aşağı yönlü

hareket ederek 96 seviyelerine geldi. Dolar endeksinde yaşanan

geri çekilmeler noktasında dolar olumsuz bir şekilde etkilenir.

Buna bağlı olarak da bu hafta EUR/USD, altın, gümüş ve tarım

emtiaları yukarı hareket etmiştir.

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 fiyatları bu hafta küreselde AMB’nın kararına odaklandı.

AMB’dan bu yıl faiz artışı olabileceğine dair sinyal geldi. Diğer

tarafından İngiltere Merkez Bankası ikinci kez faiz artışına gitti.

Geçtiğimiz hafta okuyucularımızla altının ONS fiyatının son

aylardaki en düşük seviyesine kadar gerilediğinden

bahsetmiştik. Bu hafta ise küresel ekonomideki yaşanan

gelişmeler nedeniyle altın yatırımcısına kazandırdı.

Gram altın kısmen yatay bir seyir izledi. Geçen hafta küresel

altın fiyatlarındaki düşüşten destek bularak aşağı yönlü hareket

etmişti. Bu hafta ise yeniden 780 TL bandının yukarısına çıktı.

Altın, 2021 yılının Ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal

%73,86, 10 gün öncesine kıyasla %52 kaybettirdi. Çeyrek altın

Cuma günü 1.289 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrol bu hafta yine yüksek fiyatlarda seyretmeye devam

ediyor. Salı-Çarşamba günlerinde OPEC fiyatı 90 dolar

seviyesini aştı. Uzmanlar tarafından petrolün halan 100 dolar

seviyesine kadar yükselebileceği tahminleri yürütülmektedir.

Petrolde yükselişte Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik

gerilimler, Teksas’ta hüküm süren olumsuz hava koşulları

etkiledi. OPEC+ bu ay 3 Şubat 2022 tarihli toplantısında petrol

üretimini 400 bin varil artması kararı alsa da yatırımcıların

hafta içi bu karara şüpheyle yaklaşması petrol fiyatlarını yukarı

çekti.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 28

milyar TL arttı.

Döviz mevduatı gerçek kişilerde ve tüzel kişilerde son dört

haftadır azalmaya devam ediyor. Son iki haftada 4,1 milyar dolar

azaldı.

28 Ocak itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 210,7 milyar TL oldu. Takibe giren

alacakların oranı toplam kredilerde %3,1 oldu. Ticari Kredilerin

ağırlıklı ortalama faiz oranı %23,9’dan, %23,8’e geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyar TL

değerinde artış oldu. Konut ve diğer kredi türleri arttı, taşıt

kredi türü 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. 2021

yılının ilk on bir ayında bireysel kredi kartlarında %588, tüketici

kredilerinde %623 arttı.
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Konut

37%

Taşıt
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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

Benzin, motorin ve LPG otogaza zam

Benzinin litre fiyatına 39, motorinin litre fiyatına 32 kuruş, LPG

otogazın litre satış fiyatına 40 kuruş zam yapıldı.

Merkez Bankası rezervlerinde Azerbaycan etkisi

Azerbaycan petrol fonunun 1 milyar euroluk depo hesabı

girişinin tamamlandığı hafta TCMB'nin rezervlerinde artış

izlendi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ocak

haftasında 109,8 milyar dolardan 110,2 milyar dolara yükseldi.

TL dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm

hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi.

59 Bölge yenilenebilir enerji kaynağı ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ilde 59 bölgeyi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Fitch'ten kur korumalı mevduat analizi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings,

Türkiye'deki mevduat sahiplerinin kur korumalı mevduata karşı

sınırlı bir ilgi gösterdiğini belirtirken, kur korumalı mevduata

geçişlerin sınırlı kalmasını beklediklerini söyledi.

S&P: Türkiye’de enflasyon yılın büyük bölümünde %50 üzeri

olacak

S&P Global Ratings, Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde yıllık

enflasyonun %50’yi geçmesini bekliyor.

Bankalardan tüm zamanların en yüksek kârı

Bankacılık sektörü, 2021 yılında 92 milyar 83 milyon lira ile tüm

zamanların en yüksek kârına ulaştı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin artarak

beklentileri aştı. Biden, birçok çalışanın ücretlerinin bu yıl

arttığına işaret ederek, "Daha fazla yüksek ücretli işlere

ihtiyacımız var." dedi.

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda

faizleri sabit tutarken, pandemi varlık alım programı (PEPP)

dahilindeki net alımların önceki çeyreğe göre yavaşlayacağını

belirtti.

Euro Bölgesi'nde rekor enflasyon

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde enflasyon Ocak'ta yıllık

yüzde 5.1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Enerji

fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükselişte etkili oldu.

41

MEDİNE İSTASYONU

YAPI MERKEZİ



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi'nde işsizlik rekor düşük seviyeye indi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Aralık'ta yüzde 7 ile rekor düşük

seviyeye geriledi.

Faizi artıran İngiltere Merkez Bankası'ndan ılımlı sıkılaşma sinyali

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla

yüzde 0,50 seviyesine çıkardı. Banka 20 milyar sterlinlik

kurumsal varlık alım programını 2023 sonuna kadar

sonlandırma kararı aldı.

NATO genel sekreteri Norveç Merkez Bankası başkanı oldu

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg Norveç Merkez Bankası

başkanı oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Amazon'un dördüncü çeyrek geliri %9 arttı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, geçen yılın son

çeyreğinde yüzde 9 artışla 137,4 milyar dolara ulaştı.

Rusya-Ukrayna gerilimi ekonomik belirsizliği karmaşık hale

getiriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya

ile Ukrayna arasındaki gerilimin şimdiden enerji fiyatlarını

etkilediğini belirterek jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi için

belirsiz görünümü daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı: NFT'ler yeni riskler oluşturabilir

ABD Hazine Bakanlığı, NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat

piyasasının yeni riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda

bulundu.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Batum’da Bazı Yolların Yenilenmesi İşleri İhalesi

Batum Belediyesi Kentsel Altyapı ve İyileştirme Bölümü, Batum

şehir merkezinde yer alan Kral Parnavaz ve Vakhtang Gorgasali

caddelerinde Arnavut kaldırımı şeklindeki taş döşeli yollar ile

kaldırımların asfalt-beton-renkli çimento karışımıyla yenilenmesi

amacıyla 4.573.823.00 GEL (1 $=3,01 GEL) tutarında bir

elektronik ihale ilan etmiştir.

ilgilenen firmaların anılan ihalenin şartlarına

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=442543&lang

=ge

adresinden ulaşması mümkündür.

Tahıl Depolama ve İşleme Tesisleri 8 SİLO Türkmenistan

TEPE

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=442543&lang=ge


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Türkiye’den Ukrayna’ya 2 Yeni Konsolosluk

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın

toplantısında Harkov ve Lviv’de iki başkonsolosluk açılacağı

belirtti. Öte yandan iki ülke arasında karşılıklı ikili ilişkilerin

geliştirilmesi amacıyla sekiz adet devletler arası belge

imzalandı.

Türkiye Ziraat Bankası temsilcileri ise Ukrayna Yatırım Teşvik ve

Destek Ofisi temsilcileri ile bankanın Ukrayna pazarına girişi

hakkında görüşmelerde bulundu.

Avusturya’da Covid-19 önlemleri azaldı

Avusturya’da Covid-19 kuralları kapsamında, 5 Şubat 2022

tarihinden itibaren Gastronomi işletmelerinin kapanış saati

22:00’dan 24:00’a çekilecektir. Oturma yerleri belirlenmemiş

etkinliklere katılım kapasitesi 25’den 50’ye yükseltilecek.

Özbekistan’da Vergi Düzenlemeleri

Özbekistan’da Katma değer vergisi (KDV) oranı 2023'ten

itibaren %15'ten %12'ye düşürülecek. Bu husus,

Cumhurbaşkanının 2022-2026 yılları için Yeni Özbekistan

Kalkınma Stratejisi'nde belirtilmiştir. Ülkede bankacılık ve finans

gibi işletmeler, telekomünikasyon sektörleri için gelir vergisi

oranı %15'e indirilecektir.



KÜLTÜR SANAT

CSO Ada’da birbirinden renkli konserler

CSO Ada Ankara, şubat ayında farklı müzik türlerine kapılarını

açarak dünyaca ünlü şef ve solistleri salonlarında ağırlayacak.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Harput ve Doğu

Karadeniz'in Avazı" ile "Astor Piazzolla-Arjantin Tangoları Gecesi"

konserini 8 Şubat'ta, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,

"Kaynak'tan Pınar'a" konserini 10 Şubat'ta, şef Raoul Goebel

yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve şef Burak

Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu konserini 11

Şubat'ta, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu da "Selam Olsun

Turnalar" konserini 14 Şubat'ta CSO sahnesine taşıyacak.
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KÜLTÜR SANAT

2022 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

2022 BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı. Bu yılki filmler

arasında 11 dalda ödüle aday gösterilen Dune filmi listeye damga

vurdu.

Sinema sektörü açısından son derece önem teşkil eden ve 1949

yılından itibaren gerçekleştirilen BAFTA Ödül Töreni, İngiliz

Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından

düzenleniyor.

Listeye buradan ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

Adı Aylin tiyatro sahnesinde

Ayşe Kulin’in 100’ün üzerinde baskı yapan ve 80’e yakın ülkede

yayınlanan en başarılı romanlarından Adı Aylin, şimdi de tiyatro

sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Adı Aylin 16 Şubat

Çarşamba akşamı Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek.

Aylin Devrimel Radomisli Cates’in prenseslikten Amerikan

ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikayesi ve hala

gizemini koruyan ölümünü anlatan Adı Aylin oyununda Aylin

karakterine başarılı oyuncu Tuba Ünsal hayat veriyor.
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