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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

7-13 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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Tepeköy Selçuk Arası 2. Hat Yapım İşi

UNİTEK



Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından açıklanan yeni

ekonomik destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon ekonominin

bir numaralı sorunu olarak karşımızda. Enflasyonla mücadele

adına atılan her adımın çok kıymetli olduğu kanaatindeyim.

Diliyorum ki söz konusu adımlar vatandaşlarımıza ve

ekonomimize nefes aldırsın.

İş dünyasının temsilcileri olarak önceliğimiz ve beklentimiz her

zaman ifade ettiğimiz gibi öngörülebilirlik ve istikrar. İstihdama

önemli bir katkı sunan inşaat sektörü olarak yatırımlarımıza

devam edebilmemiz, daha çok istihdam sağlayabilmemiz bu

unsurlara bağlı.

Sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Yurt içinde enflasyonla mücadele, yeni

ekonomi tedbirlerinin gündemi

oluşturduğu, uluslararası arenada ise

Rusya-Ukrayna geriliminin tırmandığı

bir haftayı geride bırakıyoruz. Yakın

coğrafyamızı ve aslında tüm dünyayı

etkileyecek bu konuda temennimiz

liderlerin sağduyulu davranması.
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GÜNDEM

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar 

ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 12 Şubat 2022

Cumartesi günü Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve

Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda yeni ekonomik destek

paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni toplantıya video

konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda şu başlıklar öne çıktı:

→ Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirilecek.

→ 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün

üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmalar başlatılacak.

Sisteme kazandırılan altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın

dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer

korumasından faydalanılabilecek.

→ 60 milyar TL’lik yeni KGF destek paketi oluşturuldu. Bunun 25

milyarı yatırım destek paketi, 25 milyarı ihracat destek paketi,

kalan 10 milyarı işletme gereksinim paketinden oluşuyor.

→ Bakan Nebati, toplantıda Türkiye'de elektrik ve doğalgaz

fiyatlarının reel fiyatların altında olduğunu vurguladı.



KAMU İHALE MEVZUATI 

EKAP Uygulamaları
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4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak

doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan

teminlerin alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabilmesine

yönelik uygulama 1 Şubat 2022 itibariyle devreye alındı.

Bu kapsamda; doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım

öncesi ilgililere duyurulması, varsa alıma ilişkin dokümanlara

duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı

kriterlerle aranmasına yönelik geliştirmeler tamamlanmıştır.

Doğrudan Temin Arama Sayfası www.ekap.kik.gov.tr adresinde

“İhale İşlemleri” menüsü altında erişime açılmıştır.

Doğrudan teminler EKAP üzerinden duyurulabilecek

Naipköy Barajı-Edirne

ENK 

http://www.ekap.kik.gov.tr/


MALİ HAYAT 

Kurumlar Vergisi Kanunu
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Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün

desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk

lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31 Aralık

2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü

geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine

kadar 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

Tebliğ’de belirtilen kazançlar kuramlar vergisinden müstesnadır.

Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve 

Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara 

İlişkin İstisna Uygulaması

TCDD Taşımacılık A.Ş. Arşivi 



MALİ HAYAT 

Kurumlar Vergisi Kanunu
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➢ Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan

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

arasındaki döneme isabet eden kısmı,

➢ 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,

➢ Oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu

değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet

eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar

da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr

payları ile diğer kazançlar

kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından 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.

Tebliğ’in tamamı bağlantıdadır.

İstisnalar;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-4.pdf


SEKTÖREL

Yapı Denetim
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Yönetmelikte yer alan Bakanlıkça belirlenen yapılardan iş

bitirme aşamasına gelenler için yapı denetim kuruluşunca

Bakanlıktan temin edilen bina kimlik sertifikası, yapının kolayca

görünen bir yerine asılır. Maddesinde yer alan Yapı Denetim

Kuruluşlarınca ibaresi «Yapı Denetim Hizmet Bedeli» olarak

değiştirilmiştir.

Bina kimlik sertifikasının bedelleri Bakanlıkça, her yıl 1 Mart

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilecek. Bu bedel

Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılacaktır.

Yapı Denetimi Uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 

496 Adet Konut İle Ada İçi Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi

Adapazarı

YILKANUR



ÇALIŞMA HAYATI 

Anayasa Mahkemesi Kararı 
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Özel bir şirket çalışanın şirket bilgisayarında yapmış olduğu

Whatsapp mesajlaşmalarının işveren tarafından incelenmesi

sonucunda, iş akdinin tazminatsız ve bildirimsiz şekilde sona

erdirilmiştir

İşçinin başvurusu sonucunda işverenin işyeri bilgisayarını

inceleme yetkisini ve kapsamını gösteren bir bildirimi yapmadığı,

işçinin rızası alınmadan ve önceden bilgilendirme yapılmadan

mesaj içeriklerine hukuka aykırı olarak erişildiğini ve anayasal

güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapılarak pozitif

yükümlülükleri yerine getirmediği belirtilmiştir. Sonuç olarak

başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamındaki özel hayata

saygı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmiştir

Anayasa Mahkemesinden çalışanın whatsapp mesajlarının 

incelenmesi sonucunda iş akdinin feshine ilişkin karar

TEKFEN



Sektörel Kuruluşlar 

FAALİYETLERİMİZ

Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi Kurulunda

temsilci olan Sendikamız KGS’nin telekonferans yoluyla

düzenlenen toplantısında sektörümüze yönelik gelişmelerden

söz etti.

Kalite Güvence Sistemi (KGS) Kurulu, beton ile ilgili kamu veya

özel nitelikte bütün tarafların katılımı ile oluşturulan bir

kuruldur.
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Kalite Güvence Sistemi Toplantısı



Sektörel Kuruluşlar 

FAALİYETLERİMİZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu-(TİSK) üyesi olan

Sendikamızın her altı ayda bir kuruluşların faaliyetlerini

değerlendirildiği toplantı 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşti.

Toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve İNTES Genel

Sekreteri H. Necati Ersoy’un genel değerlendirmelerinin

ardından her bölümün yetkililerince 2021 yılının son yarısında

yapılan çalışmalar değerlendirildi, kuruluşların 2022 yılında

hangi konularda iş birliği gerçekleştirebileceği görüşüldü.
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Sendikamızın 

Altı Aylık Faaliyet Dönemi Değerlendirme Toplantısı  



ATAMALAR
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 366 vergi müfettişi atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi

başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar 8 Şubat

2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Edirne Kınalı Otoyolu 

DOĞUŞ



EKONOMİDE BU HAFTA

İstihdam 

Türkiye’nin aralık ayı işsizlik oranı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794

bin kişi oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı

aralık ayında %0,5 artış gösterdi. Kasım ayı işsizlik rakamları ise

0,1 puan artışla %11,3 olarak güncellendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İstihdam 

Mevsimlik işsizler ile iş aramaktan vazgeçenlerin de eklenmesi

ile bulunan işsizlik oranı olan geniş tanımlı veya atıl işsizlik oranı

Aralık ayında %22,9 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İstihdam

İnşaat sektörü istihdamında son üç aydır kısıtlı artış

gözlemlenmekte. 2021 aralık ayı sektörel istihdamda yılın en

düşük rakamı görülmüştü. 2019 yılından bu yana sınırlı ölçüde

işsizlikte azalma, istihdamda artma var.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İstihdam 

İŞKUR’un 2022 yılı Ocak ayı verilerine göre Kayıtlı İşsiz 2,9

milyon kişiden 3,1 milyon kişiye yükseldi. Ocak 2022’de açık

işlerin sayısı %64,2 arttı. 112.992 kişi ocak ayında İŞKUR aracılığı

ile işe yerleştirildi. İşe alınanların sadece %34,6’sını kadın

istihdamı oluşturdu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İstihdam 

Bu yılın ocak ayında inşaat iş kolunda 44.474 kişi işe yerleştirildi.

İnşaat iş kolu ocak ayı «Açık İş» ise 44.474 oldu. Sektörler

itibarıyla en fazla açık iş 69.790 açık iş ile imalat sanayi

sektöründedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi

İnşaat maliyetlerindeki çok yüksek artışlar devam ediyor. 2019

yılı Aralık ayı ve devam eden 24 ay süresince bir önceki yıla göre

kaydedilen en yüksek artış görülmüştür. Yurt İçi ÜFE’deki artışta

etkin olan yapı malzemeleri inşat maliyetlerine doğrudan

yansımakta. Zira bu dönemde malzeme endeksindeki artış

%85,77 oldu.

19



EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi

İnşaat Maliyet endeksinde bina inşaatlarında bir önceki yılın aynı

dönemine göre %66 artış yaşanırken, bina dışı inşaatlarda

%70,53 arttı. Kara ve demiryolları malzeme endeksindeki artış

ise %94,23 olarak gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin Finansal Yatırım

Araçlarının Reel Getiri oranları istatistiklerine göre Yurt İçi Üfe ve

TÜFE bazında yatırım araçları aylık bazda kazandıramadı. Ocak

ayı için finansal yatırım araçlarında en düşük kayıp BİST 100

endeksinde oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

Yıllık olarak ABD doları yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan

araç oldu. ABD Doları TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına

%23,8 kazandırdı ancak Yurt İçi ÜFE ile %5,44 kaybettirdi. DİBS

reelde en fazla kayıp yaşayan yatırım aracı oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

Merkez Bankasının açıkladığı aralık ayının cari işlemler açığı 401

milyon dolar artarak Ocak 2021 yılından bu yana en üst seviyeye

çıkarak 3 milyar 841 milyon dolar oldu. Kasım ayı cari işlemler

açığı ise 2,8 milyar TL olarak revize edildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 

Sanayi Üretim Endeksi aralık ayı verileri güçlü geldi. Kapasite

kullanım oranlarının %70-80’e ulaşması sanayi üretim endeksini

yükseltti. Sanayi üretimi nisan 2021’de baz etkisiyle %60’ın

üzerinde gerçekleşmişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 

Özellikle ileri teknoloji gerektiren ürünlerde aylık ve yıllık bazda

en yüksek artış yaşandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe

ise daralma dikkat çekmekte. Elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise sınırlı bir arış

yaşandı.

25



EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksi

Aralık ayı ciro endeksleri hemen tüm sektörlerde yıllık

enflasyonun üstünde artış gösterdi. Sektörlerin hemen tümünde

%50 üstünde artış oldu. Bir önceki aya göre değişimlerde ise

inşaat tek azalan sektör oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış Hacmi

Perakende satış hacmi 2021 yılı Aralık istatistiklerine göre artış

eğiliminde azalma oldu. Bir önceki aya göre artışlarda ise 2021

Mayıs ayındaki kapanma dönemi sonrasında ilk defa negatif

değer aldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından reel sektör ve

finansal sektör temsilcilerinin beklentilerini yansıtan enflasyon,

büyüme, faiz, döviz kuru beklentileri açıklandı. Yıl sonu

enflasyon beklentileri artarken, döviz kuru beklentisinde azalma

oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

Aralık ayında ihracat miktar ve birim endeksinde artış oldu.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki

yılın dördüncü çeyreğine göre %5,7 azaldı. Endeks, 2021 yılında

bir önceki yıla göre %1,3 azaldı.
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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 13,50’nin altını da görebildi. Kurda oynaklık en alt

seviyede.

Dolar endeksi ise bu hafta yükselişte idi. ABD enflasyon

verilerinin beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından

gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer

kazandı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler noktasında

dolar olumsuz bir şekilde etkilenir. Buna bağlı olarak da bu hafta

EUR/USD, altın, aşağı hareket etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada döviz

kurunun TL karşısında rekabetçi bir seviyede olduğına dair

görüşünü paylaştı.

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 ABD Enflasyon verilerine odaklandı.

Enflasyon açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık devlet tahvil

faizleri 2019 Haziran ayından itibaren en yüksek seviyesine

ulaştı. %2 baremini aştı, faiz artışlarının ardından altının ONS

fiyatı düştü. Takip eden süreçte ise FED’in faiz artırım

beklentisinin netleşmesi ve daha fazla artma olasılığı işe

geriledi.

Gram altın kısmen yatay bir seyir izledi. Küreseldeki düşüşteki

seyre paralel sınırlı bir düşüş görüldü. 800 TL bareminin altında

işlem gördü.

Altın, 2021 yılının Ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal75 10

gün öncesine kıyasla 0,39 kaybettirdi. Çeyrek altın Cuma günü

1.324 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol tüm hafta 90 dolar seviyesinin üstünde satış

gördü. Dünyada artık salgına ilişkin fiyatlandırma yapılmadığı

söylenebilir. Küresel ölçekte Rusya’nın Ukrayna’ya olası

hareketi fiyatlanıyor. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının

dünya genelinde yaygınlaşması, tüketimin artması ile artan

talep de petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

İran nükleer anlaşmasına odaklanmasıyla petrol aralık ayından

bu yana ilk defa haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe

piyasasında yüzde 0,3 düşüşle varil başına 91,18 dolara indi.

Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC+ ülkelerinin üretimi

sıkılaştıracağı beklentisiyle petrol fiyatlarının daha fazla

yükselebileceğini öngördü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 33

milyar TL arttı.

Döviz mevduatı son beş haftadır azalmaya devam ediyor. Son

iki haftadaki azalış Tüzel Kişi DTH’larından kaynaklandı. Zira

Gerçek Kişilerde DTH’lar sınırlı da olsa artış gösterdi. ( 250

milyon dolar) YP mevduatlarında son yılların en düşük sevisi

gözlemlendi. DTH’lar 222 milyon ABD dolarına kadar geriledi.

04 Şubat itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 212,5 milyar TL oldu. Takibe giren

alacakların oranı toplam kredilerde %2,9 oldu. Bir önceki hafta

%3,1 idi. Ticari Kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son iki

hafta için %22,6 oldu. Önceki %23,8 idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 181 milyon TL

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

kredi türü 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. 2021

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

kredilerinde %623 arttı.
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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

Bakan Dönmez: Enerji sektöründen daha fazla katkı bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım

sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından

açıklama yapan Dönmez, elektrik dağıtım şirketleriyle kriz

yönetimi üzerine görüştüklerini belirtti, enerji sektöründen daha

fazla katkı beklediklerini ifade etti.

Benzine 71 kuruş, motorine 80 kuruş zam

Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 71 kuruş, motorinin litre

fiyatına 80 kuruş zam geldi.

TCMB'den BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar

döviz satışı yaptı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz

satışı 6,1 milyar dolar olmuştu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,

Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdiğini, görünümünü

ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıkladı.

BDDK, kur korumalı mevduat verilerini yayımlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur

korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin

kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat tarihinden itibaren

paylaşılacağını duyurdu.

Vakıfbank ve Halkbank’a 13.4 milyar liralık sermaye artışı

Vakıfbank ve Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na

yaptıkları açıklamalarla 13.4 milyar liralık sermaye artırımı

kararlarını duyurdu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD enflasyonu 40 yıllık zirveyi yeniledi

ABD'de Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin

üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri de sınırlı

da olsa beklentileri aştı.

ABD'de tüketici güveni son 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven

endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle Şubat'ta aylık 5,5 puan

azalışla 61,7'ye indi. Böylelikle, ABD'de tüketici güveni son 10

yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de hanehalkı borcu 15,6 trilyon dolara ulaştı

ABD'de hanehalkı borcu, 2021'in son çeyreğinde bir önceki

çeyreğe göre yüzde 2,2 artarak 15,6 trilyon dolara ulaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere’de 2. Dünya Savaşı’ndan beri en hızlı büyüme

İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ekonomi 2021’de

yüzde 7.5 büyüdü. Böylece 1941 yılından bu yana en yüksek

büyüme kaydedilirken İngiltere 2021’de en hızlı büyüyen

gelişmiş ülke oldu.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Şubat'ta arttı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni küresel ekonomik durumdaki

iyileşme emareleriyle birlikte Şubat'ta yükseldi.

IFO Almanya'nın 2022 enflasyon tahminini yükseltti

IFO Almanya'nın 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 3.3'ten

yüzde 4'e yükseltti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AB enerji kriziyle enflasyon tahminini yükseltti

AB Komisyonu yaşanan enerji krizi nedeniyle bu yıl için

enflasyon tahminlerini yükseltti. Komisyon, Euro Bölgesi için

2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 2.2’den yüzde 3.5’e yükseltti,

2023’te ise enflasyonun yüzde 1.7’ye düşeceğini öngördü.

Lagarde: Enflasyon yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,

enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede

kalacağını belirterek, “Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana

nedeni olmaya devam ediyor." dedi.

AB'den çip üretimini artırma planı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın

2030'da küresel çip üretimindeki payının yüzde 20'ye ulaşmasını

hedefliyoruz." dedi.

41

Boryspil Havalimanı 

YDA



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD ve Japonya arasında çelik tarifeleri kalkıyor

ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ürünlerine yönelik

gümrük vergisi sorununda Avrupa Birliğinin (AB) ardından

Japonya ile de anlaşma sağladı.

ABD, APEC 2023 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

ABD'nin, 2023'te yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği

Zirvesi'ne (APEC) ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Arjantin'de IMF protestosu

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi, hükümetin,

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 44 milyar dolarlık borç ödeme

anlaşması yapmasını protesto etti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Meta’dan AB'ye Facebook ve Instagram’ı kapatma tehdidi

Meta Platforms Inc., kullanıcı verilerinin ABD'ye geri

aktarılmaması durumunda Facebook ve Instagram’ın Avrupa'da

kullanılmasını engelleyebileceğini açıkladı.

Tesla, elindeki Bitcoin'in değerini açıkladı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, şirketin elindeki Bitcoin miktarının

net değerinin 31 Aralık itibariyle 1,99 milyar dolar olduğunu

belirtti.

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak

yüzde 9,5'e çıkardı. Banka böylece bir yıldan kısa bir süre içinde

bu büyüklükteki üçüncü faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası, politika faizini art arda onuncu

toplantıda da yüzde 4 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

İsveç faiz değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0’da

bıraktı.

Meksika Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

Meksika Merkez Bankası, beklentiler dâhilinde politika faizini

yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya çıkardı
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Özbekistan’da HES Projeleri Planlanıyor…

Özbekistan’da 2022'de hidroelektrik alanında 7 proje

uygulanacak. Yeni projelerin toplam kapasitesi 173 MW'ı teşkil

edeceği aktarılmıştır. Semerkant bölgesinde 3 yeni

hidroelektrik santrali inşa edilecektir. Ayrıca Surhandarya,

Semerkant ve Taşkent bölgelerindeki mevcut dört hidroelektrik

santrali modernize edilecek.

Basında çıkan haberlere göre Özbekistan'ın 2026 yılına kadar

740 MW kapasiteli 21 büyük hidroelektrik santrali kurulması

planlanıyor..

Bakü Katı Atıktan Enerji Üretme Tesisi

ÜSTAY



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Yunanistan Türkiye Seyahati

Yunanistan tarafından yapılan son duyuruda, Türkiye'den

Yunanistan'a hava ve karayoluyla yapılacak seyahatlerde

herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağına yer verilmiştir.

Ayrıca ülkemiz limanlarından çıkacak ticari turistik gemilere ve

özel gezi teknelerine ilişkin kısıtlamalar konusunda ise yeni

düzenlemeye gidilmiştir.

Hindistan Seyahat Kısıtlamaları

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Şubat tarihinde

yayınlanan kılavuzda seyahatlere ilişkin bazı değişiklikler

yapılmıştır. Buna çerçevede, zorunlu karantina ve alanda

yapılan "post arrival PCR" uygulamalarının kaldırıldığı

bildirilmektedir..

AB’nin Yeni Standartizasyon Stratejisi

Avrupa Komisyonu, AB’nin hem Tek Pazarda hem de küresel

olarak standartlara yaklaşımını ortaya koyan yeni bir

Standardizasyon Stratejisi sunmuştur.

Türkiye Makedonya Dış Ticaret Hacminde Artış

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Ofisi'nin

yayımladığı Ocak-Aralık 2021 dönemi verilerine göre

Türkiye’nin Makedonya’ya ihracatı geçtiğimiz yıl %40,5

oranında artış göstererek 625,2 milyon Dolar olmuştur.



KÜLTÜR SANAT

Oscar adayları açıklandı

Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin adayları

açıklandı. Adayları, Leslie Jordan ve Tracee Ellis Ross sundu. The

Power of The Dog 12, Dune filmi ise 10 dalda aday olarak öne

çıktı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby

Tiyatrosu'nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez

sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak.

Adaylarla ilgili detaylı bilgiye bağlantıdan erişebilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

Emilia Zamuner-Burak Bilgili CRR Caz Orkestrası Konseri

Geleneği özel bir caz diline dönüştürme deneyimine odaklanan

İtalyan vücut çalgıcısı, şarkıcı Emilia Zamuner ile New York'un

dünyaca ünlü Metropolitan Operası'nda başrol oynayan ilk Türk

opera sanatçısı Burak Bilgili caz ve aryalardan oluşan bir

repertuvarla 18 Şubat akşamı konser verecek. Sanatçılara Nail

Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek.
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KÜLTÜR SANAT

Amadeus Ankara’da

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin

unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio

Salieri'nin eşsiz hikayesi AMADEUS başkentli sanatseverlerle

buluşacak.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem

(Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve

Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı Amadeus, 17-20 Şubat

tarihleri arasında Congresium Ankara’da sahnelenecek.
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