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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

22-28 Ağustos 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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Hasankeyf Antik Kentin Jeolojik Bakımdan Araştırılması ve 

Güçlendirilmesi İkmali 

CEYSU



Bir ulusun inandığı ve sonunda zaferle taçlanan Büyük

Taarruz’un, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yaşını

kutlamanın gurur ve mutluluğu içindeyiz.

30 Ağustos, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin tüm

zorluk ve imkansızlıklar içinde yürüttüğü bağımsızlık

mücadelesinin zaferle taçlandığı, tarihimize altın harflerle

yazıldığı gündür.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli

Mücadelemizim tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi saygı

ve rahmetle anıyorum.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100.

yaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Büyük Zafer 100 yaşında

«Dağlarda tek tek, ateşler yanıyordu.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki

Şayak kalpaklı adam

Nasıl ve ne zaman geleceğini

bilmeden

Güzel, rahat günlere inanıyordu.»
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MÜRTEZAOĞLU

Fulya Levazım Arası Karayolu Tünel İnşaatı 

Üsküdar İlçesi Altunizade Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi

KİSKA



FAALİYETLERİMİZ
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DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca’nın Katılımlarıyla 

Gerçekleştirilen Çalışma Kahvaltısı Toplantısı 

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Lütfi Akca’nın daveti üzerine,

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üye firma temsilcilerimizin katılımı

ile 26.08.2022 tarihinde bir çalışma kahvaltısı toplantısı

gerçekleştirilmiştir.

Genel müdürlüğün talebi doğrultusunda, sınırlı katılımla ve

Yönetim Kurulumuzca belirlenen temsilcilerimizle

gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşması Yönetim Kurulu

Başkan Vekilimiz Sayın Merdan Hürmeydan tarafından

yapılmıştır.

……………………..



FAALİYETLERİMİZ
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DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca’nın Katılımlarıyla 

Gerçekleştirilen Çalışma Kahvaltısı Toplantısı 

Hürmeydan’ın açılış konuşmasını takiben sektör

temsilcilerimizden Ferhat Nasıroğlu, Timur Koloğlu, Baran

Baytimur, Ali Ceylan ve Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa

Turan tarafından, Sayıştay kesintileri, iş programı revizyonu

konusunda uygulanan yeni 2022/4 sayılı Genelge, ihalelerde

isteklilerin yeterliliği ve puanlaması başta olmak üzere

uygulamadan kaynaklanan sorunlara ilişkin görüş ve öneriler

paylaşılmıştır.

……………………..



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Üyelerimizin üst düzey yöneticileri ve DSİ Genel Müdürlüğü

bürokratları ile sektör sorunlarının gündeme getirildiği

toplantı yapıldı.

→ Demiryollarının Tarihini yansıtacak kitap için içeriğine Lider

Yapı Öğretmenleri Projesinin eğitim faaliyetleri

organizasyonuna devam edildi.

→ İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmeleri gerçekleşti.

→ Türkiye MYM’nin 19 meslekte yürüttüğü mesleki yeterlilik

belgelendirme ve belge yenileme çalışmalarına devam

edildi.

→ Üyelerimize sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler

paylaşıldı.

ÜÇER İNŞAAT



ÇALIŞMA HAYATI
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SGK Alacakların Tescil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Resmi Gazetenin 23 Ağustos

tarihli sayısında yayımlanan SGK Alacaklarının Tecil ve

Taksitlendirilmesine ilişkin yayımlanan yönetmeliğe dair yapılan

açıklama ile :

Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç

olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde,

işyerinde en fazla iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmayan işyeri

işverenleri 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve

taksitlendirmede uyumlu prim borçlusu sayılacağı belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik

BERGİZ İNŞAAT



ETKİNLİK
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İnşaat, hazır beton, çimento ve agrega sektörleri 

Beton 2023’te buluşuyor.

Sektörümüzün en önemli

etkinliklerinden Türkiye Hazır

Beton Birliği tarafından

düzenlenen ve TG Expo

tarafından organize edilen

“Beton 2023 Hazır Beton

Kongresi ve Fuarı”, hazır

beton, çimento, agrega ve

inşaat sektörlerini bir araya

getirecek.

BETON 2023

Beton 2023 Hazır Beton Kongresi 15-17 Mart 2023 tarihlerinde;

Beton 2023 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri

ve Ekipmanları Fuarı ise 15-18 Mart 2023 tarihlerinde

Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Beton 2023 Kongresi ile ilgili gelişmeler www.beton2023.com

adreslerinden takip edilebilir.

http://www.beton2023.com/


MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe

Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Konulması Hakkında

Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal

Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında

İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında

Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv

Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması

Hakkında Karar yayınlanmıştır.

…………………………



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Türkiye MYM bireysel başvurular ve sınav ücretini peşin yatıran

firmalar ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam

etmektedir.

22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında;

→ İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sınav

alanında 11UY0055-3/01 Alçı Sıva Uygulayıcısı bireysel sınav

yapılmıştır.



ÜYELERİMİZDEN
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Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Ersin Arıoğlu’na “Meslekte Üstün Başarı” Ödülü

Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu,

22 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen I-Bridge / 5. İstanbul

Köprü Konferansı’nda Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti tarafından

“Meslekte Üstün Başarı” ödülüne layık görüldü.

İlk kez 2013 senesinde Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti olarak

ülkemizde sektöre önemli katkılarından dolayı Ali

Terzibaşoğlu'na verilen bu ödül, köprü ve inşaat sektörüne olan

önemli katkılarından dolayı ikinci kez Ersin Arıoğlu’na verildi.

Arıoğlu konferansta açılış konuşması ile ödüle ilişkin duygularını

ifade ederken, YAPI MERKEZİ’nin köprü yapılarına ilişkin

değerlendirmelerde bulundu.

YAPI MERKEZİ



TÜİK Ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını

açıkladı. Tüketicide güven bir önceki aya göre 6,1 oranında artış

gösterdi. Endeks bu yılın Şubat, Nisan, Haziran aylarında bir

önceki aya göre düşüş göstermişti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi 
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İnşaat sektörünü de içeren sektörel güven endeksleri açıklandı.

İnşaat sektörü güven endeksindeki azalışa karşılık hizmet

sektöründe 1,3 perakende ticaret sektöründe 0,4 azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Güven Endeksi 
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Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde

ise aylık değişim %2,9 artış gösterdi. Alınan kayıtlı siparişlerin

mevcut düzeyi ise 0,1 azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Güven Endeksi 
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TCMB tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi bir önceki

aya göre 1,6 puan azalış gösterdi. Böylece reel kesim iki yılın en

düşük seviyesine geriledi. Reel kesim gelecek on iki aylık dönem

sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan

artarak yüzde 87,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi 
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TÜİK İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından

İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak İMALAT

SANAYİ KAPASİTE kullanım oranlarını da belirlemiştir. Oran bir

önceki aya göre 1,5 puan azalmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi 
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TCMB yayınladığı PPK toplantısına ilişkin metinde son dönemde

enerji ithalatındaki yüksek seyrin cari işlemler dengesini olumsuz

etkilemeye devam etmekte olduğu yanı sıra turizmin cari

işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısının devam

etmekte olduğuna vurgu yapıldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Toplantı Kurulu
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Liralaşma bu metinde de yer almıştır. Bu kapsamda fiyat

istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla

TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş

liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi

gözden geçirme süreci devam etmekte olduğu belirtilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Toplantı Kurulu
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Liralaşma bu metinde de yer almıştır. Bu kapsamda fiyat

istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla

TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş

liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi

gözden geçirme süreci devam etmekte olduğu belirtilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Toplantı Kurulu
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Kamu İhale Sayfasında yayımlanan ihale istatistiklerinin

sonuçları aşağıda aktarılmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale İstatistikleri
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Dolar hem küreselde hem de yurt içinde güçlü seyrini devam

ettiriyor. Yurt içinde geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının politika

faizini 100 baz puan indirime gitmesinin ardından dolar yukarı

yönlü hareketini devam ettirdi. Hafta içi ABD’den gelen veriler

faiz artışı sinyallerinin devam edeceğini belirginleştirdi. Bu

nedenle dolar endeksinde yukarı yönlü hareket diğer para

birimleri karşısında değer kazanmasında neden oldu.

Perşembe günü dolar/euro paritesi tarihi seviyeleri ile 1,00

seviyesinin altında işlem gördü. Cuma günü ise yeniden bu

seviyenin sınırlı üstüne yükseldi. Buna karşılık yurt içinde

dolar/TL ve dolar/euro da dolar kuru euro kurunu geçti.

Perşembe ve Cuma günü dolar TL karşısında eurodan daha

fazla değerli para birimi oldu. Reel sektör temsilcileri hem

küresel hem de turizm sezonunun sona ermesi ve diğer iç

dinamikler nedeniyle kurdaki yukarı yönlü hareketin devam

edeceğini beklemekteler.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

FED’in faiz artırımı mesajları yönündeki agresif tutumu

küreselde altının yukarı yönlü hareketini baskılıyor. Bu hafta

Spot altın, 3 gün boyunca değer kazandıktan sonra Cuma günü

hafif bir gerileme yaşadı.

Küreseldeki bu tabloya rağmen yurt içinde dolar endeksinden

destek bulan ve Merkez Bankasının faiz politikası gram altındaki

yükselişin devam etmesine neden oluyor.

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 puan seviyesini aşarak

yükselirken, ters korelasyon ile altının ONS fiyatı geriledi.

Altın ocak ayına göre yatırımcısına nominal bazda %35

kazandırırken, on gün öncesine göre %0,5 kayıp yaşattı. Çeyrek

altın 1.687 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Geçtiğimiz hafta 100 dolar değerinin altına düşen brent petrol

yeniden bu seviyenin üstüne çıktı. Perşembe günü 102 dolar ile

zirveyi gördü.

OPEC bir sonraki toplantıda petrol arzını azaltabileceğine ilişkin

sinyal vermesi petrolün fiyatını yukarı yönlü değiştirdi.

ABD’den faiz artışına yönelik açıklamalar ise petrolün fiyatını

baskılıyor.

Petrol fiyatlarında kimi dönem aşağı yönlü hareketler olsa da

Avrupa’da enerji krizi beklentileri dolayısıyla fiyatlarda genel

olarak yükseliş görülmekte.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta akaryakıtta benzine zam gelmedi. Motorin ise

yeniden zam gelerek son iki haftadan bu yana 3 TL’nin

üstünde satıldı. Motorin ve benzinin pompa fiyatı arasındaki

fark son iki haftadır 5 TL’nin üzerinde.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi. Yıl içinde

Ukrayna savaşının uluslararası ürün fiyatlarında yarattığı etki ve

Dolar/TL kurunun yükselmesiyle benzin fiyatları Haziran ayında

30 TL ile zirveyi görmüştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 19 Ağustos ile biten

haftada bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 5,2 milyar dolar azaldı.. Gerçek ve tüzel kişilerin

mevduatında azalış oldu

19 Ağustos ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 304,5 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki hafta %2,3 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı

ortalama faiz oranı %27,60’dan, %27,50’ye geriledi. Konutta ise

kredi oranları %18,60’dan, %18,40’a geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 1,5 milyar TL değerinde azalış

oldu. Konut, taşıt kredi türlerine talep yükselirken, diğer kradi

tiplerine olan talep daraldı

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 280,3 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %37’sını konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk altı ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 470 bin 990

kişi olarak %111,8 arttı, tüketici kredilerinde 856 bin 350 kişi ile

%42 artış gerçekleşti.
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Türkiye’nin Risk Primi 

EKONOMİDE BU HAFTA

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.

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak

kullanılan CDS ülkemizde 900 seviyelerinin üstünü de gördü.

Geçtiğimiz hafta 700 bareminin altına inen CDS’i konuşurken

Merkez’in faiz kararından sonda yeniden yükseliş eğilimi

gündeme geldi. Takip eden haftada 800 baremine yakınsama

oldu.

Türkiye risk primi yüksek (780) ülkeler arasında Rusya’nın

ardından geldi. Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya.

( 249)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Banka kredilerinde sıkıntının kaynağı

politikamız değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Banka kredilerinde sıkıntının kaynağı

politikamız değil. Sıkıntı finans kesimi ile reel sektör arasındaki

geçici yaklaşım farkından kaynaklandı" dedi.

Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi

istisnası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan

işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının

hızlandırılacağını bildirdi.

Bakan Nebati: Orta Vadeli Ekonomi Planı Eylül’ün ilk haftasında

açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Vadeli Ekonomi

Planı’nın Eylül’ün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu.

Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında

olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı

olacak" dedi.

İcra düzenlemesinde yeni ayrıntılar

Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos

2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB'nin brüt rezervi 1 ay sonra geriledi

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 19 Ağustos haftası itibariyle

113,7 milyar dolardan 112,3 milyar dolara geriledi. TCMB net

rezervleri ise 13,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta net

rezervler 15,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Moody's: Bütçe üzerinde baskılar artacak

Türkiye ekonomisini değerlendiren Moody's, yüksek enflasyona

karşı alınan tedbirlerin önümüzdeki aylarda bütçe üzerindeki

baskıyı artıracağını ifade etti.

Yurt dışı ÜFE, yıllık bazda yüzde 111,34 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi, bu yılın temmuz ayında bir önceki

aya göre yüzde 0,66, 2021’in aynı ayına göre ise yüzde 111,34

artış kaydetti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

FED Başkanı Powell: Eylül’deki faiz artışının boyutu veriye bağlı

olacak

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu’nda

yaptığı konuşmada Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen

verilere bağlı olacağını söyledi. Powell faiz artışlarının ekonomi

için ‘acı verici’ olabileceği uyarısını yaptı.

Fed'in enflasyon göstergesi yavaşladı

Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim

harcamaları (PCE) aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4,6 artışla

beklentilerin altında geldi.

ABD 2. çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı, önceki

tahmin yüzde 0,9 daralmaydı. Yukarı yönde revize edilen veri,

ekonomideki daralmanın ‘ılımlı’ olduğunu gösterdi.

ABD, büyüme beklentisini düşürdü

Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl

için yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e düşürdü.

ABD’de yeni konut satışları 2016’dan beri en düşük seviyeye indi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre yeni konut satışları

Temmuz’da azalan taleple Ocak 2016’dan beri en düşük seviyeye

geriledi.

33



EKONOMİDE BU HAFTA
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Dünya

ECB'de enflasyon endişeleri 'yoğun'

ECB'nin Temmuz ayı toplantı tutanakları, Politika yapıcıların

yüksek enflasyonun kemikleşmekte olmasından endişe ettiklerini

ortaya koydu.

Çin'de yeni teşvik paketi

Çin'de ekonomik aktivitedeki ivme kaybı yönetimi harekete

geçirdi. Çin'de yürütmenin başı konumundaki Devlet Konseyi

146 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.

Almanya büyümesi yukarı yönlü revize edildi

Almanya İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülke ekonomisi

enflasyon endişesi ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle yılın ikinci

çeyreğinde nihai yüzde 0,1 büyüdü. Beklenti büyüme olmaması

yönündeydi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Almanya’da iş dünyası güveninde gerileme

Almanya’da iş dünyası güveni Ağustos’ta ekonomik durgunluk

endişeleriyle geriledi.

Avrupa'da elektrik fiyatları rekor seviyede

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükselmeye devam etmesi

Almanya ve Fransa'da elektrik fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Stiglitz: Çok sert faiz artışları enflasyonu kötüleştirebilir

Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, faizleri artırmanın arz

tarafında problemleri çözmek yerine derinleştirebileceğini ve

standart faiz artışlarının enflasyonu kötüleştirebileceği uyarısında

bulundu.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde dün çıkan

yangın sonrası santralin çalışması kısa süreliğine durdu.

Ukrayna lideri Zelenski, "Radyasyon felaketi yakın" uyarısı

yaparak bir kez daha dünyaya çağrıda bulundu.

→ ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık

savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

→ Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın tanınmış siyaset

uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’nın kızının

öldürülmesinde Ukrayna'yı suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı

Zelenskiy ise "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil."

dedi.

→ Almanya'da enerji tasarrufu önlemlerini içeren kararname

onaylandı. Tedbirler arasında kamu binalarının 19 dereceye

kadar ısıtılması ve reklam panolarının ışıklandırılmaması da

yer alıyor.

→ İngiltere, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’dan doğalgaz ve

petrol akışını durdurma çabaları kapsamında Haziran ayında

Rusya’dan akaryakıt ithalatı yapmadı.

→ İsviçre hükümeti, enerji krizinin muhtemel olumsuz etkilerini

önlemek için kış mevsiminde doğalgaz tüketimini yüzde 15

azaltma hedefi koydu.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka

Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı

mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir

birliğine vardığını söyledi.

→ Eski Almanya Başbakanı Merkel, UNESCO Barış Ödülüne layık

görüldü. Barış Ödülü Jüri Başkanı Mukwege, Merkel'in

2015'te 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme yönündeki

kararının jüri üyelerini derinden etkilediğini söyledi.

→ Avrupa Birliği'nin ön raporuna göre kıta son 500 yılın en ağır

kuraklığını yaşarken bu durumun bazı ürünlerin hasadında

önemli kayıplara neden olduğu belirtildi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Özbekistan’da iş adamlarına getirilen kolaylıklar

Özbekistan’da sektör temsilcilerini desteklemek için yapılan

girişimleri duyurdu. İlk olarak, işletmeler kategorilere ayrılacak ve

buna göre vergi rejimleri gelişecek. Yılda 20-30 milyon som

ödenmesi durumunda muhasebe kayıtlarını tutma ve vergi

dairelerine ibraz etme zorunluluğundan muaf olunacak. 1 Ocak

2023'ten itibaren katma değer vergisi oranı mevcut %15'ten

%12'ye düşürülecek. Bundan böyle arsa ve mülk tahsisi

kararlarının iptali ancak mahkeme usulü ile yapılacak. Ayrıca Vergi

denetimine ilişkin cezalar hafifletilecektir.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Cezayir’de demir madenleri ihracatı

Cezayir’in Tindouf-Gara Djebilet bölgesinde yer alan ve 3

milyar ton ham rezerv/1,7 milyar ton işlenebilir rezerv olduğu

tahmin edilen demir cevherinin çıkarılması ve işletilmesi için

uluslararası bir ihale ilanının bu yılın Eylül ayında duyurulacağı

belirtilmiştir.

Katar’dan Mısır’a yatırım hamlesi

Katar, Mısır'a yönelik 20 milyar $ değerinde yatırım yapmayı

planlıyor. Gelecek haftalarda Katarlı Şeyh Tamim bin

Hamad'ın, Mısır'ı ziyaret ederek 20 milyar $ değerinde

anlaşmalar yapmayı planladığı belirtilmektedir. İlk etapta 5

milyar $ değerindeki bedelle Mısırlı firmalardan hisse alımı

yapılacağı belirtilmektedir.

Türkmenistan’da yeni inşaat ihaleleri

Türkmenistan'da Yeni İnşaat Projeleri Planlanıyor. Buna göre

Makhtumkuli Fragi anıtı etrafındaki peyzaj düzenlemesinin

ilerlemesi ve otomobil köprülerinin yeniden inşası yanında

kapsamlı konut projeleri, yeni uluslararası tıp merkezlerinin

inşa edilmesi, Diş Merkezi ve Choganly'de 500 yataklı bir

Uluslararası Bilimsel ve Klinik Onkoloji Merkezi inşa etme

planlarını da bildirdi.

Ticaret Müşavirliğimizce bu projelerin yakında uluslararası

ihaleler ile açıklanacağı bildirildi.

u39



KÜLTÜR SANAT

İstanbul’da Erol Evgin Rüzgarı

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, 6 Eylül Salı akşamı

Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

Konserinde dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği

olmuş altın şarkılarını ve pop müzik klasiklerini seslendirecek

olan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Erol

Evgin’e, bu özel gecede Firuz İsmailov yönetimindeki Erol Evgin

Orkestrası eşlik edecek.
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KÜLTÜR SANAT

Sinemalarda bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 6 film sinemaseverlerle

buluştu.

Bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına

yakalanan Bruce Willis'in son filmi Son Çıkmaz da bu hafta

gösterimde. Son Çıkmaz (Wrong Place), Jake isimli bir çocuğun,

babasını hapis cezasından kurtarmak için eski bir şerif olan

Frank’i ortadan kaldırmaya çalışmasını anlatıyor.
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KÜLTÜR SANAT

Dünyanın 'sanat eseri' tescilli ilk NFT'si Atatürk'ün fotoğrafı oldu

Atatürk'ün, gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a hediye ettiği imzalı

fotoğrafının 70 yıl önce Afyonkarahisar'daki gazetelerde

basılmak için üretilen negatif kopyası, pozitif fotoğrafla

birleştirilerek NFT yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tescil belgesi alan NFT Atatürk

fotoğrafı, bir devlet tarafından sanat eseri olarak tescil edilmiş ilk

NFT özelliğini kazandı.
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