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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

26 Aralık-1 Ocak haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne

çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini

sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Sayın Üyemiz,
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Erzincan-Pülümür Yolu  12. Bl. Hd. Yolu İnşaatı

Özdemir İnşaat



2022’nin son, 2023 yılının ilk haftalık bülteninde sözü Roma

tarihinin ünlü söylev ustası ve filozofu Seneca’ya bırakıyorum.

«Kısıtlı bir zamanımız yok, sadece çoğunu boşa harcıyoruz.

Yaşam yeterince uzun ve tamamı iyi düzenlenirse, en büyük

işlerin başarılmasına fazlasıyla yetecek kadar bahşedilmiştir,

buna karşılık yaşam herhangi bir iyi şeye adanmadığında, lüks

ve umursamazlık yüzünden tükenir ve kaçınılmaz sonun

baskısıyla, bizden uzaklaştığını anlamadığımız yaşamın çoktan

geçip gittiğini kavrarız. Tam da böyledir, kısa yaşam bulmayız,

onu biz kısaltırız, ondan yoksun değiliz, onu tüketiyoruz.»

Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle

sağlıklı, huzurlu mutlu bir yıl diliyorum.

Yaşamın her anının kıymetini bildiğimiz bir yıl olsun. 

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride

bırakırken, yeni yılı yeni umutlarla

karşılıyoruz.

2023 yeni bir yıl olmanın yanında

ülkemiz açısından ayrı bir anlam

içeriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep

birlikte gururla, mutlulukla kutlayacağız.
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KAMU İHALE MEVZUATI
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Resmi Gazetenin 29 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanan 

yönetmelikler sırasıyla şöyledir: 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

Yönetmeliklere Resmi Gazetenin ilgili sayısından erişebilirsiniz. 

Yayımlanan Yönetmelikler

Resmi Gazete’nin 29 Aralık 2022 tarihli sayısında Kamu 

İhale Mevzuatına ilişkin yönetmelikler yayımlandı 

https://resmigazete.gov.tr/29.12.2022


KAMU İHALE MEVZUATI
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Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar ise şöyle;

Elektronik eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırılmak için

düzenleme yapılmıştır.

Buna göre İlanı/duyurusu 2/5/2023 tarihi ve sonrasındaki

ihalelerde geçerli olmak üzere ilan ve dokümanda belirtilmek

kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulleri ile

yapılan mal alımı ihalelerinde, fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar

üzerinden elektronik eksiltme yapılabilecektir.

Yayımlanan Yönetmelikler

Kamu İhale Mevzuatına ilişkin yönetmelikler yayımlandı 

Sultansazlığı Develi Projesi Kayseri

DSİ ARŞİVİ



KAMU İHALE MEVZUATI
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Banka referans mektubu yeterlik kriterleri arasından

kaldırılmıştır.

Elektronik ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde

yeterlik bilgileri tablosunda EKAP veya diğer kamu kurum

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşlarının internet sayfası üzerinden

sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerdeki

bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hususunda uygulamada

yaşanan tereddütleri gidermek adına, beyan edilen bilgi ve

belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri, belgelerin geçerliğine

ilişkin asli unsurların taşınması kaydıyla 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 37 nci maddesi kapsamında

tamamlatılabilecektir.

İlanı/duyurusu 29/9/2023 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde 

geçerli olmak üzere 29/6/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi 

Gazete’de Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında 

Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

yayımlanmış olup anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 

bilişim hizmet alımları kapsamında katılımcıların yeterliğini 

ve yetkinliğini gösteren yetki belgeleri sayılmıştır. Bu 

çerçevede, söz konusu yetki belgelerinin kamu ihalelerinde 

de istenmesine açıklık getirmek üzere Kamu İhale Genel 

Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 

Yayımlanan Yönetmelikler

Kamu İhale Mevzuatına ilişkin yönetmelikler yayımlandı 



ÇALIŞMA HAYATI 
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Resmi Gazete’nin 29 Aralık 2022 tarihli sayısında geçtiğimiz 

hafta kamuoyuna açıklanan Asgari ücret Tespit Komisyonunun 

kararı yayımlandı. Buna göre:

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin;

1/1/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç 

lira altmış kuruş olarak tespit edilmiştir. 

Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran döneminde 

250 TL olarak sürdürülmesi için, desteğin kapsamı ile usul ve 

esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine karar 

verilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Asgari Ücretin günlük 333,60 TL olmasına karar verildi

HGG İNŞAAT



ÇALIŞMA HAYATI
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Sigorta primi işveren desteği                                                           

2023 yılı sonuna kadar devam edecek

29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun

geçici 10. maddesinde yer alan, çalışanların prime esas

kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren

hisselerine ait bölümü için verilen desteğin 31 Aralık 2023

tarihine kadar sürmesi kararlaştırıldı.

Gergin Eğik Askılı Nissibi Köprüsü 

GÜLSAN



MALİ HAYAT
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 

2021 Merkezi Yönetim Kesin Hesap kanunları 

Resmi Gazete'de yayımlandı

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 Merkezi

Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer

sayılarında yayımlandı.

 Genel bütçeli kamu idarelerine 4 trilyon 423 milyar 341

milyon 574 bin lira, özel bütçeli idarelere 365 milyar 390

milyon 724 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19

milyar 535 milyon 347 bin lira ödenek verildi.

 Genel bütçenin gelirleri 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808

bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 366 milyar 871 milyon

512 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 19

milyar 535 milyon 347 bin lira olarak tahmin edildi.

 Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 372 milyon 785 bin lira

olarak öngörüldü.

 2021 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 1 trilyon 603 milyar

545 milyon 135 bin 913,74 lira oldu.

 2021 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 1 trilyon 402 milyar

38 milyon 111 bin 395,26 oldu.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-12-31&mukerrer=2


MALİ HAYAT
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2023 yılı vergi ve harç bedelleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği,

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Damga Vergisi Kanunu

Genel Tebliği, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar

Kanunu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe

girdi.

 2023 yılında harç ücretleri yeniden değerleme oranı olan

yüzde 122,93 oranında artırıldı.

 Özel iletişim vergisi yüzde 122.93 oranında artırıldı.

 Emlak vergisi ücretleri yeniden değerleme oranının yarısı

kadar yüzde 61.47 olarak uygulanacak.

 Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) yeni oranlar da Resmi

Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-12-30&mukerrer=2


MALİ HAYAT
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TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin

uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de

yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık’ta bitecek olan süre, destek

karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Düzenlemeye 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67'nci

maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın

yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi

gereğince karar verildi.
………………….



MALİ HAYAT 
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SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce “7420 sayılı

Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde Yer Alan Enerji Yardımı”

konulu Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile enerji yardımının

prime esas kazançtan istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar

açıklanmıştır. Düzenlemeye göre enerji yardımının prime esas

kazançtan istisna tutulabilmesi için;

İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve

diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödeme

yapılması,

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak

üzere yapılan ödemelerin maddenin yürürlüğe girdiği

9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih

dahil) yapılması,

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak

üzere yapılan ödemelerin mevcut prime esas kazanç

tutarlarına ilave olarak yapılması,

Mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılan 

ödemelerin aylık 1.000 TL’yi aşmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekecektir.  

Genelgeye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’nın Enerji Yardımı Konulu 

Genelgesini yayımladı

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_sgk_genelge_202226.pdf


ATAMALAR
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Sayıştay Savcılığına

Sn. Recep ÇEVİK

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine

Sn. Faruk BİLİR

Sn. Şaban BABA

atanmıştır.

Büyükelçi Atamaları

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de

atanmasına ilişkin karar ile Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin

atama kararları, 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de

yayımlandı.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu  

DOĞUŞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231-12.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, 5 yıllık belge süresi dolan

adayların yeniden belgelendirme başvuruları sonucu yapılan

belgelendirmeler ile faaliyetlerine devam etmektedir.

26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında;

 ANKARA Aso-Sem Sürekli Eğitim Merkezi sınav yerinde bireysel

başvuruda bulunan 11UY0023-3/02 - İnşaat Boyacısı adaylarının

Mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



Reel kesim Güven Endeksinde olduğu gibi ekonomik güven

endeksi de Aralık ayında artış gösterdi. Endeks 0,7 puan

değerinde arttı. Ancak yine de geleceğe ilişkin olumsuzluğa

işaret eden 100 değerinin altında.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi
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Reel Kesim Güven Endeksi mevsim etkilerinden arındırılmış

verilerle sınırlı ölçüde artış gösterebildi. Güven endeksi

ekonomide olumlu bakışa işaret eden 100 değerin üstünde

oldu. Anket 1741 iş yerininim ağırlık andırılmış cevaplarıyla

oluşturulmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven İndeksi

17



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası imalat sanayisi genelinde

kapasite kullanım oranına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre

kapasite kullanım oranı aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan

artarak yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kapasite Kullanım Oranı 
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TÜİK tarafından bu yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden

ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildi. Veriler 2021 yılına

dayanmakta. 2008 yılından bu yana işleten zaman serisine

bakıldığı yaklaşık 3 milyon civarında kişinin yurt içinde göç

ettiği görülmekte

EKONOMİDE BU HAFTA

İç Göç İstatistikleri
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Avrupa Birliği, nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir

istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara

yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını

önermektedir. Bu kapsamda TÜİK tarafından "Bina ve Konut

Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirilmişti

EKONOMİDE BU HAFTA

Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale İstatistikleri

Kamu İhale web sayfasında yayımlanan haftalık ihale istatistikleri

grafikteki rakamlardan oluşmaktadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

22

TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftalık Kur Hareketleri

Dolar endeksinde yatay bir seyir var. Bu hafta içi 104,18-104,33

bandında ilerledi. Haftanın ve yılın son iş gününde ise 103,47

seviyelerine kadar geriledi. Dolar endeksi gerilemesine paralel

Euro/Dolar paritesinde ibre Euro lehine oldu. Yurt içinde Euro

Cuma günü ilk kez 20 TL psikolojik seviyesinin üstüne yükseldi

Dolar 2022 yılına 13 TL seviyelerinde başlamıştı. Bu yıl Dolar/TL

mayıs ayına kadar sürekli artış eğilimi ile 17 TL seviyesine geldi.

Eylül ayından beri ise dolar/TL 18,20-18,70 bandında

ilerlemekte. Yıl sonu itibariyle dolar/TL’de en yüksek seviye

görüldü. Dolar/TL 2022 yılını 18,76 seviyesinden kapadı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm
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Çin’de gündem salgında yeni bir dalga ve dünyaya yeniden

yayılması oldu. Bu da tedarik zinciri temininde sıkıntı yaratacağı

endişesi yaratmakta. Bu durum finansal piyasalarda da endişe

yarattı. Ancak değerli metalin tine de yatay bir seyir izlediği

söylenebilir. Altın yılın son iş gününü 1096 seviyesinden kapadı.

2022 yılı için ise altın ve gümüş beklenileni veremediği ve

yükseliş sınırlı kaldığı söylenebilir.

ABD 10 yıllık devlet faizlerinde görülen gerilemeye paralel ONS

altın yükseldi.

Altın 10 gün öncesine göre %2,32, yıl başına göre %45 kazanç

sağlamıştır.

1071.51

1090.40

1088.23

1075.26

1078.56

1080.46

1090.49

1085.41

1092.25

1096.35



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Çin’deki salgının dünyaya yayılacağı endişesi değerli metalde

olduğu gibi emtia piyasasını da etkiledi. Gelişmeler petrolde

talebi baskıladı. Oysa ki ABD ham petrolü, bu hafta başlarında

üç haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Brent ise 84 dolar

seviyesine kadar yükselmişti. Vaka haberlerinin küreselde

yarattığı endişelerin ardından varil başına 78 doların altına

düştü. Brent petrol 82 doları test etti.

Bu hafta petrol piyasalarında gündem Kremlin'in Rus ham

petrolü ve rafine edilmiş ürünlerin bir fiyat sınırına uyan yabancı

alıcılara ihracatını yasaklanacağı idi. Bu açıklamasının ardından

petrolde oynaklık da yükseldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Bu hafta Benzin fiyatlarına zam geldi. Benzin yeniden 20 TL

seviyesine yükseldi..

Benzin ve motorin fiyatları arasındaki fark 2,56 TL’ye geriledi.

Benzin bu yıl en yüksek değerine 30 TL ile haziran ayında

ulaşmıştı. Benzinin litre fiyatı 2021 yılının sonunda 12 TL.

Motorin ise 11,53 TL idi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 16 Aralık ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 4,6 milyar dolar azaldı. Azalış hem gerçek kişi

hem de tüzel kişi dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

16 Aralık ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam 422,3 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı son iki hafta %2,1’a olarak gerçekleşti. Ticari kredilerin

ağırlıklı ortalama faiz oranı 23 Aralık ile biten hafta itibariyle son

iki hafta %13,1 oldu. Konutta ise kredi oranları,%19,70’den,

%20,10’a yükseldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri
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Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 16 milyar TL değerinde arttı.

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 284,4 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %32’sini konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk dokuz ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen

Borcu Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 706 bin

457 kişi olarak %127,9 arttı, tüketici kredilerinde 1 milyon 218

bin 397 kişi ile %342,4 artış gerçekleşti.

Konut

32%

Taşıt

4%

Diğer

64%



EKONOMİDE BU HAFTA

Türkiye’nin Risk Primi 
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CDS değeri bir ülkeye borç verildiğinde temerrüt riskine karşı

kendini sigortalamak isteyenlerin ödedikleri primi ifade eden

gösterge olup küresel piyasalarda takip edilmektedir. Ülkemizde

makro ihtiyati göstergelerdeki kırılganlıklar ise CDS’leri yukarı

çekiyor. Şirketlerimiz yüksek finansman maliyeti ile borçlanıyor.

Bu hafta Türkiye’de beş yıllık CDS’leri yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalar 500 seviyesinin altına gerilemişti. Bu hafta

ise 508 puan seviyesinde. Türkiye risk primi en yüksek ülkeler

arasında Rusya ve Mısır’ın ardından gelmektedir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa

oldu

2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı

yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, euro/TL de yüzde 32,92 artış

gösterdi.

TCMB'den reeskont ve avans faizi kararı

TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler

karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto

faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz

oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

TCMB’den ‘opsiyonlu KKM’ önlemi

TCMB, kur korumalı mevduatların, türev işlemlerde

kullanılmasına engel getirdi. Buna göre kur korumalı mevduat

hesapları türev işlemlere konu edilemeyecek.

Ekonomiye ilişkin "torba kanun" yürürlüğe girdi

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28

Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

girdi.

Dış ticaret açığı kasımda 8,8 milyar dolar

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7

artarak 8 milyar 756 milyon dolara çıktı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası

Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, para politikasında sürdürülebilir

fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik

riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye

devam edileceği bildirildi. Metinde "Para politikası duruşu,

enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına

ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair

değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla

sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında

belirlenecektir." ifadesine yer verildi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bankacılık kârını Kasım'da yaklaşık altıya katladı

Bankacılık sektörünün Kasım ayında net kârı bir önceki yılın aynı

dönemine göre yüzde 475 artışla 53,1 milyar TL oldu.

Borsada yabancıların satış rüzgârı sürüyor

TCMB'nin yayımladığı haftalık rapora göre yurt dışı yerleşikler

23 Aralık haftasında hisselerde 325,8 milyon dolarlık net satış

gerçekleştirdi.

İstanbul'da ulaşıma zam geldi

İstanbul'da UKOME kararıyla toplu ulaşıma yüzde 29,10, servis

ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam geldi.

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa

Yılmaz, yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi

bir artış olmadığını, sanayi abone grubunda yüzde 16'lık bir

indirim söz konusu olduğunu belirtti.

Dijital TL’de ilk ödeme işlemi gerçekleştirildi

TCMB, Dijital Türk Lirası’nda ilk ödeme işleminin başarılı şekilde

gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyalara ithalat izni

Resmî Gazete’de yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik

Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik” ile yenilenmiş

elektronik eşya ithalatına izin verildi.

32



EKONOMİDE BU HAFTA
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Bakan Dönmez: Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki yeni

doğalgaz rezervine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez,

karada gazı işleyecek kara işleme tesisinin yüzde 85 oranında

tamamlandığını ve ilk gazı mart sonu sisteme vereceklerini

söyledi.

Bakan Muş, 4 zincir marketin yöneticisiyle görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından

"Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel

müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket

fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD’de ticaret açığı 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD’de ticareti açığı, geçen ay yüzde 15,6 azalarak 83,3 milyar

dolara geriledi. Böylelikle, ticaret açığı Kasım’da yaklaşık iki yılın

en düşük seviyesini gördü.

Biden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık

bütçe tasarısını imzaladı.

BOJ: Gevşek politikanın kısa vadede sonlandırılması olası değil

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, kısa

vadede aşırı gevşek para politikasının sonlandırılmasının olası

olmadığını belirtti.

İspanya hükümetinden enflasyonla mücadele için yeni paket

İspanya'da Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti,

Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için farklı önlemler

içeren toplamda 10 milyar euroluk üçüncü ekonomik destek

paketini açıkladı.

Hırvatistan Euro Bölgesi'ne dahil oluyor

Euro banknot ve bozuk para 2023 itibarıyla 21'inci yılına girerken

Hırvatistan da Euro Bölgesi'ne dahil olacak.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ "Davos Zirvesi" adıyla bilinen Dünya Ekonomik Forumu

(WEF), bu yıl 16-20 Ocak tarihleri arasında, "Parçalanmış Bir

Dünyada İşbirliği" ana başlığı altında gerçekleştirilecek.

→ Avrupa Birliğinin (AB) 6 ayda bir değişen dönem başkanlığını

1 Ocak'ta İsveç devralacak.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan

kararnameyle "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus

doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya Euro gibi yabancı

para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan

kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına

katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan yurt dışı

seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerinin kaldırılacağının

duyurulmasının ardından pasaport ve vize işlemlerinin

yeniden başlatılacağı bildirildi.

→ Tayvan hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ada çevresinde

yaptığı askeri tatbikat kapsamında Çin'e ait 71 savaş uçağı ve

İHA'nın Tayvan hava sahasını işgal ettiğini ve bunun şimdiye

dek yapılan en büyük hava sahası ihlali olduğunu bildirdi.

→ İsrail'de Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon

hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.

→ Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri

Emerit Papa 16. Benedictus, 95 yaşında hayatını kaybetti.

→ Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü IHR, İran'da

devam eden gösterilerde 476 kişinin yaşamını yitirdiğini

duyurdu. Ayrıca en az 100 kişinin idam edilme, hapis cezası

alma ya da infaz edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

→ Venezuela'da muhalefet, 2019'da kendini geçici devlet

başkanı ilan eden Guaido iderliğindeki "geçici hükümeti"

feshetti.

→ Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi

gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.
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Polonya’da yol inşaatları başlayacak

Polonya Hükümeti, geçtiğimiz hafta “2030 Yılına Kadar Karayolu

Yapım Programı”nı açıklamıştır. Polonya tarihindeki en kapsamlı

otoyol ve karayolu ulusal programı olarak değerlendirilen

stratejiye yaklaşık 63 milyar Euro değerinde bir finansman temin

edilmesi beklenmektedir. 2033 yılına kadar tamamlanması

beklenen Program kapsamında toplam 2.500 km yol yapımı

planlanmaktadır.

Çin’de pandemi kısıtlamaları

Çin'e yurtdışından ziyaretçiler ıçin pandemi sınırlamalarının 8

ocak 2023'ten ıtibaren kaldıracağı açıklandı.

Ayrıca Çin’de Çin Gümrükler Genel İdaresinin 28 Aralık 2022

tarih ve 132 sayılı duyurusu uyarınca; 8 Ocak 2023 tarihinden

itibaren başlamak üzere Çin Gümrüklerince pandemi

kapsamında, soğuk tedarik zincirinde olan ve olmayan tüm

ürünlere ilişkin olarak uygulanmakta olan denetim ve

önlemlerin sonlandırılacağı belirtilmektedir.

Karadağ’da projeler

Karadağ Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi (EPCG), 70 milyon 

Avro değerindeki Solari 5000+ (70MW) projesi için başvurulara 

yönelik kamu çağrısı başlatmıştır. Başvurular, çağrının 

yayınlanmasından, 60 gün içinde yapılabilecektir.
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2022’de Türkiye’de en çok izlenen filmler

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 366'sı yeni,

toplam 501 filmin vizyona girdiği yıl boyunca, toplam izleyici

sayısı 35 milyon 873 bin 660'a ulaştı. Cinayet sonucu hayatını

kaybeden şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan "Bergen"

filmi, 5 milyon 484 bin 798 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi

oldu.

2022’de vizyonda en çok izlenen ilk 5 film:

1. Bergen 5,5 milyon kişi,

2. Kesişme: İyi ki Varsın Eren 2,32 milyon kişi,

3. Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında 1,56 milyon kişi,

4. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü 1,3 milyon kişi,

5. Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi 1,19 milyon kişi.
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AA Yılın Fotoğrafları

«Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları» yarışmasında, Anadolu Ajansı

foto muhabirleri ve muhabirlerinin yıl boyunca yurt içinde ve

dışında çektiği Haber, Spor, Çevre ve Yaşam kategorilerinde

birbirinden etkileyici fotoğraflar yarıştı.

https://yilinfotograflari.aa.com.tr/Home
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2022’de öne çıkan keşifler

2022 yılında dünya çapında yapılan arkeolojik kazılarda geçmişe

dair izler taşıyan pek çok eser gün yüzüne çıktı. Van Gogh’un

gizli otoportresinden 2300 yıllık bronz heykellere, dünyanın en

büyük pembe elmasından Kleopatra’nın gizli mezarına yılın

keşiflerini NTV derledi.

Haberin detayına linkten ulaşabilirsiniz.
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