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AB Küresel Kurumlar 

Vergisinde Anlaştı 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülke 

temsilcilerinin uluslararası vergilendirme 

konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.  

Açıklamada, "AB üyesi ülkeler, Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 

uluslararası vergilendirme reformunun ikinci 

sütunu olarak bilinen asgari vergilendirme 

bileşenini AB düzeyinde uygulamakta 

anlaştı." ifadesi kullanıldı. Anlaşma 

konusunda üye ülkeler arasında oybirliği 

sağlandığına işaret edilen açıklamada, resmi 

onay sürecinin yazılı biçimde gerçekleşeceği 

kaydedildi. Açıklamada, yönetmeliğin etkin 

biçimde uygulamasının düşük kurumlar 

vergisi yarışını önleyeceğine işaret edildi. 

Anlaşmayla, yıllık toplam cirosu en az 750 

milyon Euro olan çok uluslu veya yerel 

şirketlerin karlarının en az yüzde 15 oranında 

vergilendirileceği belirtilen açıklamada, yeni 

kuralların çok uluslu şirketlerin küresel 

asgari kurumlar vergisi oranını ödemesini 

sağlayacağı ifade edildi. 

 

DTÖ'den Türkiye Lehine Çelik 

Kararı 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 

eski ABD Başkanı Donald 

Trump'ın, aralarında Türkiye'nin 

de bulunduğu ülkelerden çelik ve 

alüminyum ithalatına getirdiği ek 

gümrük vergilerinin küresel 

ticaret kurallarını ihlal ettiğine 

hükmetti. DTÖ Anlaşmazlıkların 

Çözümü Mekanizmasının üç 

kişilik paneli, Türkiye, Çin, 

Norveç ve İsviçre'nin, Trump'ın 

çelik ve alüminyum ithalatına 

yönelik ek gümrük vergisi 

itirazına yönelik kararını 

açıkladı. Panel, ABD'nin 

önlemlerinin DTÖ kurallarıyla 

tutarsız olduğunu belirtti. 

Trump'ın çelik ve alüminyum 

ithalatına yönelik ek gümrük 

vergilerinin küresel ticaret 

kurallarını ihlal ettiğine karar 

verdi. Trump'ın söz konusu ek 

vergileri gerekçelendirmek 

için 'ulusal güvenlik" 

kaygılarını öne sürmesini 

reddeden panel, bu vergilerin 

"savaş veya başka bir 

olağanüstü durum sırasında" 

uygulanmadığını bildirdi. 

Washington yönetimi, 

Trump'ın gümrük vergilerini 

yürürlükte tutmayı 

planladığını kaydetti.  
 

 

 



1-15  / /  ARALIK  / /  2022 KÜRESEL GELİŞMELER BÜLTENİ 
 

SAYFA 2 

 

AB'den Türkiye'ye 220 Milyon Euro 

Destek 

Microsoft'un 

Activision'u Satın 

Almasına Federal 

Ticaret Komisyonu 

Freni 
 

 
 

ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, 

oyun endüstri tarihinin en büyük satın 

alma anlaşması olarak kayıtlara geçen 

Microsoft'un 68,7 milyar dolara 

Activision'u satın almasının 

durdurulması amacıyla şikâyette 

bulundu. Xbox'ın sahibi olan 

Microsoft, Ocak 2022'de Activision'ı 

oyun endüstrisi tarihinin en büyük 

satın alım anlaşmasında 68,7 milyar 

dolara satın almak üzere anlaştığını 

açıklamıştı.  
 

 

AB Komisyonundan yapılan 

açıklamada, bugün onaylanan 220 

milyon euroluk son paketle AB'nin 

Türkiye'deki sığınmacılar ve sınır 

yönetimi konusundaki programlarında 

desteğinin 2022'de 1,2 milyar euroya 

ulaştığı belirtildi. Açıklamada, bu 

fonların 2021-2023 döneminde 

Türkiye'deki sığınmacılar için AB 

yardımının Haziran 2021'de duyurulan 

ilave 3 milyar euroluk paketinin 

parçası olduğu kaydedildi. AB'nin 

Türkiye ile Mart 2016 tarihli Göç 

Mutabakatı kapsamındaki iş birliğini 

devam ettirmek istediğini vurgulayan 

Varhelyi, 220 milyon euroluk paketle 

Türkiye'nin doğu sınırlarında düzensiz 

göçün önlenmesi amacıyla gelişmiş 

teknolojiye sahip izleme ekipmanı 

sağlanacağını aktardı. 

Türkiye'nin 2015'ten beri 

dünyada en fazla sığınmacıya ev 

sahipliği yapan ülke olduğu,         

4 milyon civarında sığınmacın 

Türkiye'de bulunduğu belirtilen 

açıklamada, Türkiye'nin bu 

konuda takdire şayan çabalar 

gösterdiği kaydedildi. 

Açıklamada, AB'nin 2015'ten 

beri Türkiye'deki sığınmacılar ve 

ev sahibi topluluklar için 9,5 

milyar euro yardımı onayladığı 

belirtildi. Bunların toplam             

6 milyar euroluk kısmının                

18 Mart 2016'daki Türkiye-AB 

mutabakatı kapsamındaki 

yardımları içerdiği, bugüne kadar 

4,9 milyar euronun ödendiği 

ifade edildi.  

   
 

 

Twitter Reklam Verene Daha Fazla Kontrol İmkânı Sunacak 

Elon Musk'ın satın almasıyla büyük 

şirketlerin reklamlarını çektiği 

Twitter'da reklamverenlere cezbedecek 

yeni araçlar tasarlanıyor. Reuters'ın 

haberine göre Twitter, şirketlere 

reklamlarının belli anahtar kelimeleri 

içeren paylaşımların altında ya da 

üstünde çıkmasını engelleyebilecek 

yeni kontrol araçları sunacak. Habere 

göre Twitter şirketlere gönderdiği 

elektronik postada söz konusu yeni 

araçların gelecek hafta itibariyle 

uygulamaya alınacağını belirtti. 

Musk'ın Twitter'ı satın almasının 

ardından aralarında General Mills, 

Pfizer gibi şirketler Twitter'dan 

reklamlarını çekme kararı almıştı. 

Bu şirketlerden biri olan Apple 

daha sonra Twitter'a reklam 

vermeye devam edeceğini 

açıklamıştı. Twitter’ın sahibi Elon 

Musk, Apple CEO’su Tim Cook ile 

görüşmesinin ardından, şirketin 

Twitter’da reklam vermeye devam 

edeceğini belirtmişti. Musk, 

Apple’a yönelik yaptığı 

değerlendirmede, iPhone ve Mac 

bilgisayar üreticisinin Twitter’da 

reklam vermeyi büyük ölçüde 

durdurduğunu ve siteyi App 

Store’dan alıkoymakla tehdit 

ettiğini söylemişti. Musk, Apple’ı 

hedef alarak, diğer şirketler 

reklamlarını Twitter’dan çekerken, 

 
 

dünyanın en değerli şirketi ve en 

iyi reklamvereniyle savaş riskini 

göze aldı diye eklemişti.   Elon 

Musk, Apple’ın Twitter’da reklam 

vermeye ‘tamamen yeniden 

başladığını’ ve dünyanın en etkili 

teknoloji şirketlerinden ikisi 

arasındaki giderek artan bir savaşı 

daha da azalttığını belirtti.  
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Credit Suisse 4,3 Milyar 

Dolarlık Sermaye Artırımını 

Tamamladı 
 

Credit Suisse Group AG, 4 milyar franklık (4,3 milyar 

dolar) iki ayaklı sermaye artırımını tamamlayarak, İcra 

Kurulu Başkanı Ulrich Koerner'a sorunlu kredi 

kuruluşunun kapsamlı bir şekilde yeniden 

yapılandırılması için gereken fonu sağladı. Credit Suisse 

yaptığı açıklamada, yatırımcıların 2,39 milyar dolar 

toplamak için yapılan hak teklifinde satıştaki hisselerin 

yüzde 98,2'sini satın almayı kabul ettiğini söyledi. 

Hissenin geri kalanı piyasada hisse başına 2,69 dolar 

teklif fiyatından veya bunun üzerinde satılacak. 

 
 

Bu satış, bankanın sermaye artırımının ikinci 

ayağıydı. Zürih merkezli şirket, geçtiğimiz ay 

aralarında yüzde 10’un hemen altında hisse sahibi 

olarak bankanın en büyük hissedarı olan Suudi 

Ulusal Bankası’nın da olduğu özel yatırımcılardan 

1,76 milyar frank (1,87 milyar dolar) toplamıştı. 

 

AB'den Kripto Kazançlarını 

Vergilendirme Hamlesi 

 
 

“Şu anda 9 binden fazla farklı kripto 

varlığın olması ve anonimliğin 

getirdiği gizlilik büyük kârlar elde 

eden birçok kripto varlık 

kullanıcısının ulusal vergi 

makamlarının radarına takılmadığı 

anlamına geliyor” ifadelerini 

kullandı. 

Avrupa Birliği tüm dijital varlık 

hizmeti sağlayıcılarının AB 

sınırları içinde ikamet eden 

müşterilerine ait işlemleri 

bildirmesini zorunlu kılarak kripto 

sektöründe vergi dolandırıcılığı ve 

kaçakçılığıyla mücadele etmek için 

yeni kuralları içeren bir yasa taslağı 

hazırladı. AB’nin yürütme kolunun 

vergi sistemindeki şeffaflığı 

artırmaya yönelik bir paketin 

parçası olan girişimi, birlik sınırları  
 

içinde sakinlerinin kripto 

varlıkların ticaretinden veya 

yatırımından elde edilen kazançlar 

üzerinden vergi ödemesini 

sağlamayı amaçlıyor. Taslak 

uyarılara rağmen bildirimde 

bulunulmaması da dahil olmak 

üzere, ciddi uyumsuzluk vakaları 

için ortak bir asgari ceza düzeyi 

belirlemeyi öngörüyor. AB 

Komisyon Üyesi Paolo Gentilaoni 

konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 

 

 

İstanbul Finans Merkezi Ocak'ta Taşınabilir Durumda Olacak 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 

Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 

Türkiye 2023 Zirvesi ve Para 

Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen 

panelde İstanbul Finans Merkezi'ne 

(İFM) taşınma sürecinden katılım 

finans sektörüne kadar birçok konuda 

açıklamalarda bulundu.  

Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ne 

(İFM) taşınma sürecine ilişkin, 

"Binalar bitti. İçinde birtakım 

düzenlemeler oluyor. Bunlar yıl sonu 

veya ocak ayı gibi inşallah taşınılacak 

durumda olacak. Özellikle Merkez 

Bankası binası, İstanbul'un büyük 

ihtimalle yeni sembolü olacak." dedi. 

Özellikle kamu bankalarının şu anda 

bile taşınacak durumda olduğunu 

aktaran Aşan, "Binalar bitti. İçinde 

birtakım düzenlemeler oluyor. Bunlar 

yıl sonu veya ocak ayı gibi inşallah 

taşınılacak durumda olacak ki 

herhalde taşınmaya da başlayacaklar." 

diye konuştu. 

Aşan, çevre düzenlemelerinin 

yapılacağını, çok geniş bir 

alanda büyük bir proje 

olduğunu ifade ederek, "İçeri 

girdiğinizde çok gurur 

duyuyorsunuz. Özellikle 

Merkez Bankası binası, 

İstanbul'un büyük ihtimalle 

yeni sembolü olacak. İkonik 

bir bina, mimarisi çok güzel 

oldu. İFM'nin açıldığında hızlı 

bir şekilde aktif hale 

geleceğini, ciddi bir doluluğu 

yakalayacağını düşünüyoruz." 

diye konuştu. 
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Suudi Arabistan ile Çin Arasında 34 Yatırım Anlaşması 

İmzalandı 

Suudi Arabistan resmi ajansı 

SPA'nın haberine göre, Çin Devlet 

Başkanı Şi Cinping'in ülkeye 

yaptığı ziyaret kapsamında varılan 

anlaşmalar, Yatırım Bakanı Halid 

bin Abdulaziz el-Falih ve devlet 

kurumlarının temsilcilerinin 

katıldığı bir toplantıda imzalandı. 

İki taraf arasındaki anlaşmaların, 

yeşil enerji, yeşil hidrojen, 

fotovoltaik güneş enerjisi, bilgi 

teknolojisi, bulut hizmetleri, ulaşım, 

lojistik, medikal endüstriler, konut 

ve inşaat fabrikaları gibi çeşitli 

sektörleri kapsadığı ifade edildi.  
 

Çin’de İnşaat Sektörünü 

Kurtarma Adımları Devam 

Ediyor  
 

Çin'de birçok inşaat şirketinin borçlarını ödeyememesi 

ve konut inşaatlarını durdurmak zorunda kalmasının 

ardından, yetkililer ekonominin yaklaşık dörtte birini 

oluşturan inşaat sektörüne destek olmak için son 

haftalarda aldıkları tedbirleri artırıyor. BoCom, 

gayrimenkul geliştirme kredileri, birleşme ve satın 

alma anlaşmaları için krediler ve tahvil yatırımları 

alanlarında Longfor, Gemdale ve Greentown da dâhil 

olmak üzere çeşitli inşaat firmalarıyla iş birliğini 

artıracağını açıkladı. 

 

 
 

BoCom da dâhil olmak üzere Çin'in en büyük altı ticari 

bankası geçen ay inşaat şirketlerine en az 162 milyar 

dolarlık yeni kredi vermişti. Çin'in en büyük üç ticari 

bankası 23 Kasım’da, ülkenin güç durumdaki emlak 

sektörünü desteklemek için müteahhitlere destek 

sağlamayı kabul etmişti. 

AB-Batı Balkanlar Zirvesi Sona Erdi 
 

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı 

Balkanlar Zirvesi sona erdi. Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen 

zirvenin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AB Konseyi 

Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Rama, burada yaptığı 

açıklamada, zirveyi, "Arnavutluk'un bölgede barış, istikrar ve iş 

birliğinin kararlı, dirençli bir unsuru olarak oynadığı rolün takdir 

edilmesi" olarak gördüğünü söyledi. 

 
 

AB'den Palm Yağı İthalatının Azaltılması Tasarısı 

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan 

açıklamaya göre ormansızlaştırmayla 

ilişkilendirilen palm yağının Avrupa 

Birliği'nde kullanımı 10 yıl içinde 

önemli ölçüde azaltılacak ve yapılan 

ithalatlarda sert bir düşüşe yol 

açacak.  

Komisyon, 2022-2032 Tarımsal 

Görünüm raporunda, 2019/2021 

dönemi için ortalama yüzde 23 

olan palm yağı oranının 2032 

yılına kadar toplam biyodizel 

üretiminin yüzde dokuzunu 

oluşturacağını öngördü. 
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Salgınlarla Ortak Mücadele Anlaşma 

Taslağına Onay Verildi 

İngiltere'den On 

Yıllar Sonra Kömür 

Madeni Onayı 
 

İngiltere, on yıllar sonra ilk kez çelik 

yapımında kullanılmak üzere yeni bir 

derin kömür madeni açılışını 

onayladı. West Cumbria’da 

tarafından Kuzeybatı İngiltere’de 

geliştirilecek şirket koklaşabilir taş 

kömürü çıkaracak. Bu kömür tipi 

elektrik üretiminden ziyade çelik 

endüstrisinde kullanılıyor. Girişimin 

yaklaşık 500 istihdam yaratması 

bekleniyor. Üretilen kömürün büyük 

bölümünün Avrupa’ya ihraç edilmesi 

bekleniyor. Beş yıl içinde faaliyete 

geçmesi beklenen madenin planlama 

belgelerine göre üretilen kömürün 

yüzde 80’den fazlası doğu kıyısındaki 

bir ihracat terminaline gönderilecek. 

Bir dönem sanayi devriminin beşiği 

olan ülke yaklaşık 3 bin maden 

ocağında 1,2 milyon kişi istihdam etti. 

İngiltere’nin son derin maden ocağı 

2015’te kapanmıştı. 

 

 
 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi 

ülkeler, Kovid-19'un ardından 

çıkması muhtemel küresel 

salgınlara karşı dünyayı daha iyi 

korumak ve ortak mücadele 

verebilmek üzere planlanan ilk 

uluslararası anlaşma için taslak 

hazırlanmasını onayladı. 

TIME, Zelenskiy'i 

Yılın Kişisi Seçti 
 

 
TIME, Ukrayna Devlet Başkanı 

Zelenskiy'i Rusya'nın işgalinde 

gösterdiği liderlik nedeniyle 

'Yılın Kişisi' olarak seçti. Dergi 

ayrıca, ülkenin direncini işaret 

ederek "Ukrayna'nın ruhunu" da 

Yılın Kişisi listesinde tanıdı. 

 

Örgütün Cenevre merkezinde 

gerçekleşen Hükümetler Arası 

Müzakere Birimi (INB) 3. 

toplantısının son gününde, DSÖ üyesi 

ülkeleri yasal olarak bağlayıcı 

nitelikte uluslararası salgınla 

mücadele anlaşmasının taslağı 

konusu masaya yatırıldı. Toplantı 

sonrası DSÖ'den yapılan açıklamada, 

üye ülkelerin çoğunluğunun, anlaşma 

taslağının hazırlanma sürecinin 

başlamasında ittifak ettiği duyuruldu. 

 

 

 

TIME dergisi karara ilişkin 

açıklamasında "Bu yılki seçim 

hafızalardaki en net seçimdi. Ukrayna 

savaşı insanı ister umutla ister 

korkuyla doldursun, Zelenskiy, on 

yıllardır görmediğimiz bir şekilde 

dünyayı harekete geçirdi. 24 Şubat'ta 

Rus bombalarının düşmeye 

başlamasından sonraki haftalarda, 

Kiev'den kaçmama ve destek toplama 

kararı çok önemliydi. 25 Şubat'ta 

kabinesinin yerli yerinde olduğunu 

gösteren ilk 40 saniyelik Instagram 

gönderisinden; Parlamentolar, Oscar 

törenleri, Grammy Ödülleri gibi 

salonlara uzaktan yaptığı 

konuşmalara kadar her yerdeydi. 

Dünyayı kasıp kavuran bir eylem 

dalgası başlattı." diye konuştu. 

 

 

Pentagon'dan Yazılım Devleriyle Bulut Bilişim Sözleşmesi 

Pentagon, Microsoft, Amazon, 

Alphabet ve Oracle ile 9 milyar 

dolarlık bir bulut bilişim sözleşmesi 

yaptı. JWCC olarak kısaltılan Joint 

Warfighter Cloud Capability 

adındaki sözleşme, Pentagon’un 

daha önce iptal edilen JEDI 

programının yerini alacak. JEDI 

sözleşmesi daha önce Microsoft ile 

yapılmış, fakat Amazon’un 
 

yasal mücadelesi sonucunda ABD 

Savunma Bakanlığı tarafından 

iptal edilmişti. JWCC ile ise 

Microsoft ve Amazon’un yanında, 

ihaleye 2021 yılında davet edilen 

Alphabet ve Oracle da Pentagon’a 

bulut bilişim hizmeti verecek. 3 yıl 

sürecek olan sözleşmeye ek olarak 

2 yıl da opsiyon tanınmış 

durumda.  

 


