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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

8-14 Kasım 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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Karakurt Horasan Yolu

ESKİ KALE



Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83.

yıldönümünde şu sözleri ile anmak isterim:

“Memleket yönetiminde, çekinmeksizin, kişisel belirsiz

düşüncelerle ne yapılmak arzu ettiğini bilmeyenlere, halkın

sağduyusuna başvurmayı öğütlemelidir. Halk, köylüler bana, her

yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler: Yol, okul! Hattâ

yoldan söz ederlerken yol köylünün kanadıdır, demeleriyle her

şeyden evvel ona önem verdikleri anlaşılıyor. Gerçekten, bütün

ekonomi birinci kelimenin ve her şey ikinci kelimenin içindedir.”

Yol, baraj, köprü, havaalanı, demiryolu bir ülkenin kalkınmasının

en güzel göstergeleri. Dün de, bugün de yarın da…

Ne mutlu bize ki, inşaat sanayicileri olarak ülkemizin kalkınma

yolculuğunda böyle önemli bir rol üstleniyoruz.

Ulu Önder Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 

Başkomutan, Ulu Önder….

Onu tanımlamak, birkaç kelimeyle 

ifade edebilmek elbette çok zor. 

Bana kalırsa o, yoklukların içinden bir 

vatan, bir ulus inşa eden eşsiz bir 

vatansever, büyük bir dehaydı. 
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MALİ HAYAT 

Zorunlu Karşılıklar
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TCMB tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde Türk lirası zorunlu

karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı sonlandırılmıştı.

Son olarak atılan adım ise Türk lirası zorunlu karşılıkların standart

altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranının %15’ten

%10’a düşürülmesi olmuştur.

Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu

karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır.

Değişikliklerin tesisi 12 Kasım 2021’de başlayacaktır.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, zorunlu karşılık 

düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir.

Kar’s Otel-Kars

GÜVENSOY



SEKTÖREL

Yapı Müteahhitliği
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Yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek

şartıyla kendilerine ait yapıları inşa etmek üzere;

Uluslararası kuruluşların veya yabancı devletlerin ülkemizde

yerleşik diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin; hizmet

binalarının, misyon şefinin kullanacağı resmi konut binalarının ve

diplomatik veya konsüler statüyü haiz yabancı personelin

kullanacağı lojmanlar gibi binaların inşasında, Dışişleri

Bakanlığının olumlu görüş bildirmesi halinde, bir defalığına ve

sadece o inşaata mahsus olmak üzere yapı sahibine veya

müteahhidine,

geçici grup yetki belgesi numarası verileceği eklenmiştir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına 

ekleme yapılmıştır.

TEPE Aura-Çekmeköy/İSTANBUL



MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Resmi Gazete’nin 13 Kasım 2021 tarihli sayısında Bankalarca

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik ile tanımlamalara

«Hesaptan Hesaba İşyeri Ödemeleri» ibaresi eklendi.

Hesaptan hesaba işyeri ödemesi, «Ticari müşterinin banka ile

yaptığı sözleşme kapsamında mal ve hizmet bedelinin FAST

(Anlık Para Transferi) işlemleri veya havale ile tahsil edildiği

işlemleri,” ifade etmektedir.

Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret

alınamayacaktır.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişikliğe gidildi.

E-BERK MAKİNA



FAALİYETLERİMİZ

Toplantı 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Alman

Sosyal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) iş birliği ile geliştirilen ve

Sendikamızın desteği ile ülkemizde ilk kez uygulanan “İnşaat

Sektöründe İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı

Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı” 9 Kasım 2021 tarihinde

gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmaları İNTES AKADEMİ Başkanı Kemal

Güleryüz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya

ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın

Lutfihak Alpkan tarafından yapıldı.

İnşaat Sektöründe İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı 

Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı gerçekleşti



FAALİYETLERİMİZ

Toplantı 
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Eğitime ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ikinci bölümde,

Bakanlık yönünden Çalışma Uzmanı Dr. İlkay Yavuz, İNTES üye

firmaları temsilen Tekfen İnşaat- Sağlık, Emniyet, Çevre

Direktörü Mustafa Aslan ile eğiticilerin bakış açısından ise İTÜ

Öğretim Görevlisi Dr. H. Bülent Cerit görüşlerini paylaştı.

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yönelik uygulama

ağırlıklı 5 modülden oluşan sektörel ileri iş sağlığı ve güvenliği

modüllerine yönelik eğitimlerin gerçekleştiği Toplantı sonunda

katılımcılara dijital formatta sertifikaları takdim edildi.

İnşaat Sektöründe İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı 

Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı



FAALİYETLERİMİZ
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Bakanlık personeli ve İSG profesyonellerinden 45 kişinin katılımı

ile gerçekleşen, yüz yüze uygulamalı eğitim ve saha ziyaretlerini

de içeren eğitim modülü Sendikamız organizasyonunda

tamamlanmış; çevrimiçi olarak 15 Ağustos 2021’de yapılan sınav

ile sonuçlandırılmıştır.

Bu pilot eğitim sayesinde, İSG profesyonellerinin yeterliliklerinin

ve etkinliklerinin sektörel bazda arttırılması amaçlanarak sahada

daha verimli ve etkili iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yerine

getirmesi ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve

azaltılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.

İnşaat Sektöründe İleri İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Eğitim Programı Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı 



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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11 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de
 Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II)

Kapsamında “Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi

(SHIFA) Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa

Konseyi Kalkınma Bankası Arasında 28/9/2021 Tarihinde

Ankara’da İmzalanan Ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı

DOĞUŞ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

12

13 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de
 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında

25/12/2020 ve 1/7/2021 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık

Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi

Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti

Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin

Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

HİDROMEK



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

08-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Yapı Merkezi Bursa TOGG Şantiyesi İnşaat işçisi,

→ Fernas Aydın Kuyucak Şantiyesi İnşaat İşçisi,

→ Pamukkale Boya Ankara, Afyon, Konya, Balıkesir İnşaat

Boyacısı.



EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayına ilişkin iş gücü

rakamları yayımlanmıştır. Açıklanan rakamlara göre Eylül ayında

genel işsizlik oranı azalmıştır. İstihdamda 426 binlik artışa karşılık

işsiz sayısı 70 bin kişi azalmıştır. İşgücünde ise 356 bin kişi artış

olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri

Bu dönemde tarım ve inşaat sektörleri istihdamında sırasıyla 21

bin ve 13 bin kişilik artış kaydedilmiştir. İnşaat sektörü

istihdamında Ocak-Eylül 2021 döneminde ise bir önceki yıla

göre 206 bin kişi artış olmuştur. Sanayi ve hizmetlerde de bu

dönemde yüksek istihdam artışı yaşanmıştır.

15



EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri

Zamana bağlı eksik istihdam %21,9 olmuştur. Zamana Bağlı

Eksik İstihdam Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde

ve diğer işinde/işlerinde fiili olarak 40 saatten daha az süre

çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve

mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek

olan kişileri ifade etmektedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İşgücü İstatistikleri 

İŞKUR tarafından açıklanan Ekim ayı verilerine göre bu

dönemde 123.317 kişi için işe yerleşme gerçekleşmiştir. Ocak-

Ekim 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme

sanayi sektöründe olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İşgücü İstatistikleri 

Ekim ayında 107.074 kişi inşaat sektöründe işe yerleşmiştir. Türk

müteahhitlerinin yoğun olarak iş üstlendiği Katar’a 728 işçi

gönderilmiştir. Covid-19’un yaşandığı aşılamanın henüz

başlamadığı 2021 yılının ilk 10 ayında Katar’a sadece 19 işçi

gönderilebilmişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İşgücü İstatistikleri 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin

enflasyon, döviz kuru, büyüme, faiz verilerini içeren piyasa

katılımcılarının beklenti rakamlarını yayımlanmıştır. Buna göre

enflasyon ve döviz kuru beklentileri yukarı yönlü revize

edilmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksindeki artışın etkileri inşaat

sektörüne yansımaya devam ediyor. Yıllık değişimdeki artış

hızında bir miktar azalış olsa da bir önceki yıla göre değişim

%39,54 olmuştur. Bir önceki %42,13 idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

Kur artışlarından inşaat maliyet endekslerinin de etkilendiği

verilere yansımaktadır. 2015 yılında buyana endeks rakamlarına

bakıldığında sürekli artış gözlemlenmektedir. Özellikle 2021

yılından sonra endeks 300 puan üzerinde değer almaya

başlamıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi

Eylül ayı için Merkez’in açıkladığı Ödemeler Dengesi verilerine

göre cari fazla 1.652 milyon dolar fazla vererek aylık bazda en

yüksek değerini almıştır. Cari fazlada piyasa beklentisi 1,25

milyar dolar idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksleri

TÜİK tarafından sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri

toplamını oluşturan ciro endeksleri Eylül ayı için %42,6 artış

olarak açıklanmıştır. Toplam ciro endeksleri bir önceki aya göre

0,6 artmıştır. 2020 yılında çok sert düşüşler gösteren inşaat ciro

endeksi baz etkisinin de varlığı ile pozitif yükseliş gösteriyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu büyümenin öncü verilerinden

sayılabilecek sanayi üretim endeksleri Eylül ayı verilerini

açıklamıştır. Buna göre sanayi üretimi bir önceki yıla göre artış

gösterirken, bir önceki aya göre azalmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri

Sanayi üretimi endeksindeki yükseliş yıllık ve aylık bazda en fazla

ara mallarında olmuştur. Aylık bazda madencilik ve taş ocağı,

dayanıklı tüketim malı haricinde tüm sektörlerde negatif yönlü

hareket göstermiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış Endeksleri

TÜİK tarafından açıklanan Perakende Satış Eylül ayı

istatistiklerinde bir önceki aya göre %15,9’luk artış olmuştur. Bir

önceki ay yıllık yükseliş yine 15,9 idi. 2021 yılında en hızlı yükseliş

ise Mart ayında yaşanmıştı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı 

Finansal Yatırım Araçlarının reel getiri oranları Ekim ayına ilişkin

verileri TÜİK tarafından açıklanmıştır. Buna göre aylık bazda en

çok kazandıran yatırım aracı ABD Doları olmuş, yıllık bazda ise

en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinden gelmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı 

Mevduat yatırımcısı Ekim’de reel bazda kayıp yaşamıştır.

Mevduata yatırım yıllık bazda Yurt İçi ÜFE ile %28,03, TÜFE ile

%9,78 oranında reel olarak değer kaybettirmiştir. Yıllık bazda

reel olarak en fazla değer kaybının yaşandığı yatırım aracı ise

Devlet İç Borçlanma Senetlerinde olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

TÜİK tarafından Eylül ayına ilişkin açıklanan Dış Ticaret

Endekslerine göre ihracat ve ithalat birim değer endeksi bir

önceki yıla göre artarken, miktar endeksinde ihracatta artış,

ithalatta azalış kaydedilmiştir.
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Dolar TL’de yükseliş 10 TL seviyesine yakınsadı, hafta içi bu

seviyenin üstünü de gördükten sonra yeniden altına indi.

ABD’de enflasyonu düşük tutan faktörler işlem dışı kaldı. Bu

hafta enflasyon verisi %6,2 olarak geldi. Buna paralel FED’in

varlık alımlarını azaltması yönünde planlarının belirginleşmesi

doları gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer

kazandırdı.

TL’de sene başından beri değer kaybı %252e ulaşmıştır. Eylül

ayından beri geçen 2,5 aylık süredeki değer kaybı ise %6. Türk

parası ile kıyaslanan Güney Afrika Raund’u sene başından bu

yana %5, Macar Florini ise %7 değer kaybetmiş.

Dolar endeksi bu hafta yükselerek 95,18 seviyesine ilerledi.

Euro/Dolar’da aşağı yönlü hareket oldu. Euro/TL 11 TL seviyesi

üzerinde işlem görmeye devam etti.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD’de beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisi altın

fiyatlarını da etkiledi. Altının ONS fiyatı son beş yılın en yüksek

seviyesini gördü. Geçtiğimiz haftalarda 1.769 dolara kadar

gerileyen altın bu hafta 1.800 dolar seviyesini yeniden aştı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta içi 1,41 seviyesine kadar

geriledikten sonra Cuma, 1,56 seviyesine yükseldi. Ancak 10 yıllık

faizlerdeki yükselişe karşılık ONS altında da yükseliş sürdü.

Cuma günü Altının ONS fiyatı 1.864 dolar oldu.

Gram altın ilerleyen haftalar süresince yeni zirveleri test ediyor.

Dolar/TL’deki yükselişten destek bulan altının gram fiyatı 600 TL

seviyesine yakınsadı.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %31,52 kazandırırken 10

gün öncesine göre %8,75 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma günü

980 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrolün varil fiyatı 80 doların üstünde işlem görüyor.

Emtiada doğal gaz gündemin başında geldi. Rusya’nın izlediği

politika dünyada doğal gaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Öte

yandan Rusya'nın doğalgaz tedarikini kademeli olarak

artırmaya başladığına dair işaretleri ile Avrupa’da doğal gaz

fiyatları aşağıya yöneldi. Ancak kışın sert geçeceği beklentisi

doğal gaz fiyatlarını yukarı baskılıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT’ye

gerçekleştirdiği röportajda hayatın normalleşmeye doğru

gittiğini, talebin salgından önceki seviyesinde olduğunu, hava

ulaşımı talebinin tam kapasiteye evrilmesine rağmen gelecek

yılın ikinci yarısından itibaren yeterli üretim olması nedeniyle

petrol fiyatlarında düşüş beklediğini ifade etti.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

05 Kasım itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre 900 milyar TL arttı. Dolardaki yükselişin sürdüğü haftada

400 milyar dolar arttı.

05 Kasım itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 189,0 milyar TL oldu. Takibe giren

alacakların oranı toplam kredilerde %2,9 oldu.

Ocak-Temmuz 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında

borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 267.281 kişi olurken,

Tüketici Kredilerinde 596.71 kişi oldu. Tüketici Kredilerinde

borcun ödenmeyenlerin sayısı yılın ilk altı ayı için bir önceki yılın

aynı dönemine göre %142,7 arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam

tutarı bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyar TL değerinde

arttı. Geçtiğimiz hafta 5,4 milyar TL değerinde artış yaşanmıştı.

Konut ve diğer kredi türlerinde artış görülürken, taşıt kredilere

olan talep azaldı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %1,29 oranında

uygulanırken, özel sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç

kredileri %1,35-2,05 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. TL ticari

kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı son iki haftada

%18,7’den, %18,5’e geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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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

Elvan: Enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığının TBMM Plan ve

Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda "Piyasa

faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde

yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi

enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." dedi.

Enflasyon beklentilerinde yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Piyasa

Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon

beklentisi yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e yükseldi. Dolar

beklentisi de 9,98 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB döviz rezervleri 1,7 milyar dolar arttı.

Merkez Bankası, brüt döviz rezervleri 1,7 milyar dolar artışla 85,8

milyar dolara ulaştı. Net rezervler ise 790 milyon dolar geriledi.

Elektrik faturalarında Enerji Fonu ve TRT payı kaldırılıyor

Elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasıyla,

mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930

milyon liralık indirim sağlanacağı açıklandı.

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı

büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti.

Moody’s’ten Türkiye’ye 'mali çıpa' değerlendirmesi

Moody’s, Türkiye'deki mali disiplinin kamu finansmanının

dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacağını, Türkiye’nin gelecek yıl

yüzde 4,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği

bildirdi.

Deutsche Bank'tan TCMB faiz tahmini

Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden

düşük gelmesi ve TCMB'nin son iletişimleriyle beraber gelecek

toplantıda 100 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini söyledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Benzinde yeni indirim

11 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 32

kuruş indirim yapıldı.

Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki keşiflerle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin

Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervlerine atıfta bulunarak,

"Karadeniz’deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni

müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.

İnşaat malzemeleri ihracatında ilk

Türkiye İMSAD verilerine göre; iki yeni rekorun geldiği eylülde,

aylık inşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 3 milyar doları aştı,

miktar olarak 5,98 milyon ton ile en yüksek seviyesine ulaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde

ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere

göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek

seviyeye çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde

5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de tüketici güven endeksi, yükselen enflasyon ve

tüketicilerin etkili politikaların geliştirilmediğine dair inancı

nedeniyle kasımda aylık 4,9 puan azalarak beklentilerin aksine

düşüş gösterdi.

Fed, faiz artışında 2022 sonunu işaret etti

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, faiz artışı için gerekli

koşulların 2022'nin sonunda gerçekleşebileceğini söyledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AB büyük şirketlere ödedikleri vergileri açıklama zorunluluğu

getiriyor

Avrupa Parlamentosu (AP), yıllık gelirleri 750 milyon avronun

üzerindeki çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını

açıklamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeye onay verdi.

Biden, Çinli şirketleri kısıtlayan yasayı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli Huawei Technologies ve ZTE Corp

şirketlerini kısıtlayan yasayı imzaladı.

İngiltere’de büyüme üçüncü çeyrekte yavaşladı

İngiltere’de tedarik zinciri sıkıntıları yılın üçüncü çeyreğinde

büyümenin yavaşlamasına neden oldu. İkinci çeyrekte yüzde 5.5

büyüyen ekonomi bu dönemde yüzde 1.3 büyüdü.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol

üretimi ekimde bir önceki aya göre 220 bin varil artarak yaklaşık

27 milyon 450 bin varil oldu.

Goldman Sachs: Çin'de büyüme yavaşlayacak

Goldman Sachs, Çin ekonomisinde büyümenin 2022 yılında, kriz

yılları dışında görülen en düşük seviyeye, yüzde 4,8'e

gerilemesini beklediğini bildirdi.

AB'den Google'a 2,42 milyar euroluk ceza

Avrupa Birliği mahkemesi, AB Komisyonu'nun Google'a

uyguladığı 2,42 milyar euroluk para cezasını onadı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kırgızistan’da Dış Ticaret Bilgi Portalı Kullanıma Açılmıştır

Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, AB UNCTAD,

İTC, AB destekleri ile Dış Ticaret Bilgi Portalı 11 Kasım 2021 tarihi

itibariyle kullanıma açılmıştır.

info.trade.kg bilgi portalında, ticari şirketleri açısından ihracat

ve ithalat işlemlerinde yapılması gereken adımlar açıklanmıştı.

Söz konusu portal, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Hakkında

Anlaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Batı Kazakistan Yolları Rehabilitasyon Projesi

ALSİM ALARKO



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Pegasus’tan Tebriz’e Uçuş

8 Kasım 2021 tarihinden itibaren Pegasus Hava Yollarının

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tebriz'e seferlere

başlayacağını açıklamıştır. Uçuşlar Pazar, Pazartesi, Çarşamba

ve Cuma günleri gerçekleşecektir.

Covid-19 Koşulları ve Moğalistan’a seyahat

Covid-19’la mücadele bağlamında Moğolistan’a girişlerde

Chinggis Khan Havalimanı’ndan yapılanlar hariç olmak üzere, 31

Aralık 2021 tarihine kadar kapalı olacaktır.

Tam doz aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olan veya son 4 ay

içerisinde Covid-19 geçirdikten sonra iyileşen yolcular

belgelemek koşuluyla izolasyon önlemine tabi olmayacaktır.

THY’nin İstanbul-Ulanbator-İstanbul seferleri 21 Kasım 2021

tarihinden itibaren haftanın her Çarşamba, Cumartesi ve Pazar

günleri İstanbul’dan Ulanbator’a, Perşembe, Pazar ve Pazartesi

günleri de Ulanbator’dan İstanbul’a icra edilecektir.

Özbekistan’da Türk yatırımları

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede

Ocak-Ekim 2021 döneminde 321 sermayeli Türk şirketi

kurulmuştur.



KÜLTÜR SANAT

Atatürk’ün bugüne kadar sergilenmemiş eşyaları                         

Cumhuriyet Müzesi’nde 

Cumhuriyet Müzesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla bugüne kadar

sergilenmemiş 31 kişisel eşyasını ziyaretçilerle buluşturdu.

İkinci TBMM Binası olarak kullanılan Cumhuriyet Müzesi,

Atatürk'ün vefatının 83. yılında, "Atatürk Eşyaları" geçici sergisine

ev sahipliği yapıyor. Sergide, son dönemlerinde hastayken

kullandığı mendili, sabahlığı, çantası, gözlüğü, pijaması, çay ve

fincan takımı, 23 Eylül 1924'te Samsun ziyareti sırasında

konakladığı evin sahibine yazdığı teşekkür notu, matarası, zarf

açacağı, üzerinde Enfal Suresi 60. ayetinin yazılı olduğu Osmanlı

dönemi merasim kemeri de bulunuyor.
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KÜLTÜR SANAT

Tekfen Filarmoni CSO Ada’da ilk konserini verdi

Tekfen Filarmoni, dünyanın sayılı müzik merkezlerinden biri

olmaya aday CSO Ada Ankara’da ilk kez konserini verdi.

Konserde daimi şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov

yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü Japon keman sanatçısı

Sayaka Shoji’ye eşlik etti.

Kemanla 5 yaşında tanışıp ilk konserini 14 yaşında veren Sayaka

Shoji, 1999 yılında, henüz 16 yaşındayken Paganini Uluslararası

Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanarak, bu ödülü alan

en genç ve ilk Japon sanatçı unvanının da sahibi oldu. Shoji,

sanatını, halen 1729 yapımı bir Recamier Stradivarius ile icra

ediyor.
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KÜLTÜR SANAT

Haftanın Filmleri

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girdi.

Dünya prömiyerini bu yıl Venedik Film Festivali'nde yapan "Dün

Gece Soho'da", 1960'ların müziğine, gece hayatına, moda

dünyasına ve Londra'ya yazılmış nostaljik bir sinemasal mektup

olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Haberin detayına buradan erişebilirsiniz.

47

https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/bu-hafta-9-film-vizyona-girecek-624964.html


HATIRLATMA

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme 

Genel Müdürlüğü uyarıyor..

«Firmaların ya da müşterilerinin e-posta hesaplarının ele

geçirilerek/taklit edilerek ödemelerin farklı hesaplara

gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına

ilişkin şikayetler zaman zaman Ticaret

Müşavirliklerimize/Ataşeliklerimize ulaştığı iletilmiştir.

Bu çerçevede,

Firmaların dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda

azami güvenlik önlemlerini almaları,

Ödeme işlemi gerçekleştirilmeden önce hesap bilgilerinin

farklı kanallardan teyit edilmesi,

Dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para

transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması

hususları önem arz etmektedir.
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