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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

5 -11 Eylül 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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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi

NUROL, ÖZALTIN, MAKYOL, ASTALDİ, GÖÇAY



15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu tarafından işgal edilen İzmir,

Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşun ile Anadolu’da direnişin

öncüsü ve sembolü olmuştu.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ordular, ilk

hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” sözüyle ilk hedef olarak

gösterdiği Akdeniz’e doğru ilerleyen Türk Ordusu, 9 Eylül

1922 sabahı İzmir’deydi. İzmir'in işgalden kurtuluşu,

kahraman Türk ordusunun kazandığı zafer, bağımsızlık

mücadelemizi aydınlatan en önemli meşalelerden biriydi.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde bize bu zaferi

armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah

arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum.

Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

«Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık

İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine

basamayacağı kutsal bir topraktır!»

1925 yılında İzmir’de halka seslendiği

konuşmasında böyle diyordu büyük

önder Mustafa Kemal Atatürk.
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FAALİYETLERİMİZ
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Sendikamız tarafından aylık olarak Yİ-ÜFE sepetinde

sektörümüz ile ilgili seçilmiş göstergelerdeki değişimlerin

piyasa fiyatları ile kıyaslandığı veri tabloları hazırlanmaktadır.

Ağustos ayı sonuçlarını ve aşağıda özet olarak

okuyucularımızla paylaşılan tablo hafta içi üye firmalarımızla

paylaşılmıştır.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Demiryollarının Tarihini yansıtacak kitap için içeriğine

yönelik haftalık toplantı gerçekleşti.

→ Eylül ayında gerçekleşecek toplantılara ilişkin organizasyon

→ Lider Yapı Öğretmenleri Projesinin taahhüt edilen

faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

→ 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,

→ Kamu İhale Mevzuatına yönelik gelişmeler

→ Çalışma Hayatına ilişkin bilgilendirmeler

→ Yurtdışı iş forumları

→ Makro-ekonomik göstergeler

paylaşıldı.



ÇALIŞMA HAYATI
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SGK’dan Asgari Ücret Desteklerine İlişkin Genelge Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

tarafından “Asgari Ücret Desteği” konulu Genelge 07 Eylül 2022

tarihinde yayımlandı.

Söz konusu Genelge ile, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık

ayları/döneminde uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin

olarak Kurumca yürütülecek olan işlemler açıklandı.

Genelge 05 Temmuz 2022 tarihi tarihinden geçerli olacak.

Genelge’nin bir örneği bağlantıdadır.

Betonarme Demircisi 
Türkiye MYM Mesleki Yeterlilik Sınavı

Asgari Ücret

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739


SEKTÖREL
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Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri 2022/3 Yılına Ait 

Değerlendirme Katsayıları yayımlandı

Resmi Gazete’nin 10 Eylül 2022 tarihli sayısında Yapı, Tesis ve

Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş

Bitirme Belgelerinin 2022/3 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları

Hakkında Tebliğ yayımlandı.

Tebliğe göre; 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik

karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda

belirtilmiştir:

1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler

dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri

miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 179.641,295 ile

çarpılacaktır.

1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler

dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak

şartıyla; 149.368,411 ile çarpılacaktır.

Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik

karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/7/2022 tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere Tabloda tespit olunan katsayılar

uygulanacaktır.

2022 Değerlendirme Katsayıları



SEKTÖREL
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Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri 

2022/3 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları

2022 Değerlendirme Katsayıları



SEKTÖREL
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Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis 

edilmesi veya kullanma izni verilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Resmi Gazete’nin 10 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile

kimlerin başvuruda bulabileceği sıralanmıştır. İrtifak hakkı veya

kullanma izni verilebilecek alanlar belirtilmiştir. Bakanlığa

gönderilmesi gerekli bilgi ve belgeler sıralanmıştır.

Buna göre Tebliğ kapsamında irtifak hakkı tesis edilecek veya

kullanma izni verilecek Hazine taşınmazları Bakanlıkça resen

veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenebilecektir.

Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik

üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on

beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilecektir.

Karapınar GES

KALYON



SEKTÖREL
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Tebliğ ile;

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin

ihalelerde ihaleye katılacaklar ihale öncesi Kanun ve

Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;

Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş,

rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı

üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçe,

Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki

sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden

alınacak yazı idareye teslim edilecektir.

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi

yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek

kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin

yüzde biri olarak belirlenmiştir.

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale

işlemleri pazarlık usulüyle yapılacaktır.

Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya

kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili

kullanımı olmaksızın Yönetmelik eki Ön İzin Sözleşmesi

düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilebilecektir.

Tebliğin tamamı bağlantıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220910-3.htm


KAMU İHALE MEVZUATI
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Kamu İhale Kurumunca İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Genel 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslaklara 

Görüş Talebi yayımlandı

Kamu İhale Kurumunun web sayfasında,

 Mal alımı ihalelerinde elektronik eksiltmeye yeniden işlerlik

kazandırılması, Elektronik ihalelerde belgelerde bulunan bilgi

eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin uygulamada yaşanan

tereddütlerin giderilmesi, Banka referans mektubunun yeterlik

kriterleri arasından kaldırılması gibi hususlarda

İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde

değişiklik yapılmasına dair mevzuat taslakları hazırlanarak kurum

sayfasında yayımlanarak görüşe sunuldu. Okurlarımız belgelere

bağlantıdan ulaşabilir.

DUYGU MÜHENDİSLİK

Yönetmelik Taslakları

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/512/ilgili_ihale_uygulama_yonetmeliklerinde_ve_kamu_ihale_genel_tebliginde_degisiklik_yapilmasina_dair_taslaklar.html


ATAMALAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına

Sn. Cumhur SARIAKÇALI

atanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları

Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın, IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar,

XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü

Sadullah Seven görevlerinden alınmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcılıklarına

Sn. Abdullah EKİN

Sn. Mehmet Akif BALTA

Sn. Murat ALP

atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu

Üyesi Cevdet Ceylan görevinden alınmıştır.

……………………..



ATAMALAR
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Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hayati

Özgür ve Mustafa Özkaya görevlerinden alınmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına

Sn. Cemil Başpınar

atanmıştır.

Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Sn. Yavuz Selim KIRAN atanmıştır.

GÖK II Rüzgar Enerji Santrali, Manisa

GAMA ENERJİ 



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.

05-11 Eylül 2022 tarihleri arasında;

→ Manisa Te İnşaat Şantiyesinde 11UY0012-3/03 Betonarme

Demircisi,

→ İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerimizde Tesyap İnşaat firmasının 16UY0253-2/00 - İnşaat

İşçisi Mesleki yeterlilik sınavı yapılmıştır.

Ayrıca 5 yıllık belge kullanım süresi dolan adayların belge

yenileme işlemleri de yoğun bir şekilde devam etmektedir.



TÜİK’in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici

Fiyatları Endeksinde bir önceki yıla TÜFE’de artış görülürken,

Yurt İçi Üfe’de bir önceki aya göre yıllık artışta azalış oldu. Ancak

ağustos ayında Yurt İçi ÜFE’de en yüksek noktaya ulaşıldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Verileri
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ÜFE ve TÜFE makasındaki yüksek seyir ise devam ediyor. Bu ay

makas 63,54 değerinde oldu. Geçtiğimiz ay Merkez’in PPK

toplantısında 100 baz puan indirim ile politika faizini 13,00

olarak belirlemesinin ardından TÜFE ile olan makas daha fazla

açıldı. ÜFE ve TÜFE makası 67,61 puan oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Verileri
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İnşaat Malzemeleri artışlar da okurlarımız için yakından takip

edilmekte. Bu ay yıllık bazda inşaat malzemeleri yıllık artış

hızında azalış olsa da genel eğilim Yurt İçi Üfe’nin üzerinde

artışlar olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Verileri
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Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2022 tarihli sayısında Hazine ve Maliye

Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-

2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program-(OVP)’ın

onaylanmasına ilişkin 4474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

yayımlandı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Orta Vadeli Program 
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Programda büyüme, istihdam, cari denge, kamu maliyesi gibi

temel ekonomik alanlarda hedefler, Ekonomide 2021 yılı

gerçekleşmeleri, 2022 yılı gerçekleşme tahminleri, 2023-2025

ekonomik göstergelerine ilişkin hedefler paylaşılmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Orta Vadeli Program 
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Programda Büyüme hedefine ulaşabilmek amacıyla iş ortamının

iyileştirilmesi, yatırım teşvik sisteminde dijital dönüşümü odağa

alan, yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, firmaların

modern, yüksek ve yeni teknolojiler ile çalışma kapasitesinin

artırılması politika tedbiri olarak belirlendi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Orta Vadeli Program 
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TÜİK’in Ağustos ayına ilişkin açıkladığı finansal yatırım

araçlarının reel getiri oranları sonuçlarına göre yıllık olarak

Amerikan Doları; TÜFE ile indirgendiğinde %17,97 oranında

yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken;

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %12,78 oranında yatırımcısına

kaybettirdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı 
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Altı aylık değerlendirmeler de BİST yüksek getiri sağladı. Ancak

BİST, TÜFE’de altı aylık dönemde %15,02 kazanç sağlarken, Yurt

İçi ÜFE’de %0,68 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı..

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı 
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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



Euro/ Dolar yarışı devam ediyor. Bu hafta Avrupa Merkez

Bankası ve ABD Merkez Bankasından gelen mesajlar

değerlendirildi. Banka yetkililerinden faiz artışının devam

edeceğine ilişkin sinyaller euroyu güçlü kılmaya devam edebilir.

Avrupa Merkez Bankası toplantı sonrasında 0,99 seviyelerinde

olan Euro/Dolar paritesi 1 seviyesinin üstüne çıktı. Haftanın son

iş günü dolardaki zayıflama gelişmiş ülke para birimlerinde alım

getirdi. Takiben gelişmekte olan ülke para birimleri dolar

karşısında değer kazandı

Paritenin üste gelmesi ile yurt içinde de Euro/TL Dolar/TL

değerini aştı. Bu hafta euroda sert yükseliş dikkat çekti.

Yurt içinde dolar endeksinde hafif yönlü aşağı seyir oldu. Keza

Euro Dolar değerinde bir miktar yükselme olurken, Dolar-TL

yatay seyir izledi.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta dolar endeksinin geri çekilmesinin ardından spot

altının yönü yükselişe geçti. Hafta içi 1.700 dolar seviyesinin

altına geriledikten sonra sınırlı ralli ile yüzde bir değer kazandı.

FED yetkilileri ve diğer gelişmiş ülkelerin faiz arttırımına yönelik

verdiği mesajlara rağmen değerli metalin yönü yükseliş idi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta 3,4 puan seviyesine

kadar yükselmiştir. Bu hafta 3,2 seviyesine geriledi ters

korelasyon ile altının ONS fiyatı yükseldi. Yurt içinde ise

Dolar/TL’deki sınırlı yükselişe paralel gram altın sınırlı yükselişte

idi.

Altın ocak ayına göre yatırımcısına nominal bazda %32

kazandırırken, on gün öncesine göre %0,94 kayıp yaşattı.

Çeyrek altın 1.675 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrol fiyatlarındaki gerileme seyri dört aydır devam ediyor.

Okuyucularımız petrol fiyatlarının bu seviyelere 135 dolar

seviyesinden geldiğini hatırlayacaklardır.

Cuma günü petrol biraz toplansa da 90 seviyelerinin altı

yeniden test edildi. Kuzey Yarımküre’de yaz döneminden güz

dönemine geçiş ile mevsimsel etkilerle petrol fiyatlarında azalma

görülüyor. Çin’deki Covid önlemlerinin devam etmesi de petrol

fiyatlarını aşağı baskılıyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi Eylül 2022 Kısa

Dönem Enerji Görünümü Raporu’nu yayınladı. Raporda arz

yönlü riskler ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere işaret

edildi. Raporda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama

varil fiyatının 104.21 dolar olacağı tahmin edildi.
K

a
y
n

a
k
: 
O

P
E

C

28



Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta akaryakıtta benzin 20 TL sınırının altında fiyatlanmaya

devam etti. Ancak geçtiğimiz hafta 18 TL seviyelerine gerilese

de bu hafta yeniden 20 TL seviyelerine yakınsadı.

Gelen zamla hafta başı yeniden 26 TL seviyesinin üzerine

ilerleyen Motorine Perşembe günü ise 1 lira 13 kuruş indirim

geldi.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 10 Eylül itibariyle

5,58 kuruş.

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 02 Eylül ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 1,1 milyar dolar azaldı. Hem gerçek hem tüzel

kişilerin mevduatında azalış oldu.

02 Eylül ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 323,6 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki hafta %2,2 olarak gerçekleşti. Ticari

kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı %22,00’dan, %21,00’a

geriledi. Konutta ise kredi oranları %18,00’dan, %19,00’a

yükseldi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 3,3 milyar TL değerinde artış

oldu. Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 281,5 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %36’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.

CDS’ler bu hafta geçtiğimiz haftaya göre sınırlı bir değer altına

indi. Ağustos ayı başından bu yana CDS’ler 800 seviyesinin

altında.

Türkiye risk primi yüksek (783) ülkeler arasında Rusya’nın

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

( 239,80)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 9,27, dolar/TL yüzde 0,15, euro/TL yüzde 0,30,

altının gram satış fiyatı yüzde 0,02 değer kazandı.

TL'nin reel değeri 7 ayın en düşük seviyesinde

Türk lirasının reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru

Ağustos'ta 52,84 oldu. Böylelikle reel efektif Döviz kurunda

Ocak'tan bu yana en düşük seviye kaydedildi.

TCMB'den bankalara: Tahvil düzenlemesi seçenek değil

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazıda; tahvil

düzenlemelerinde cezai şart olan 3 kat dolar mevduat

tutulmasının seçenek olmadığını, bankaların tahvil tesisini yerine

getirmesi gerektiğini bildirdi.

Hazine Ağustos'ta 28,7 milyar lira nakit fazlası verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre geçen ay 93 milyar

lira nakit açık veren Hazine, Ağustos ayında 28 milyar 727

milyon lira nakit fazlası verdi.

Bakan Nebati: Dar gelirlileri rahatlatacak yeni tedbirlerimiz

yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirlileri, emeklileri,

memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni

tedbirlerin de yolda olduğunu açıkladı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ECB'den tarihi faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği gibi faizi 75 baz puan

artırdı ve refinansman faiz oranı yüzde 1,25'e yükseldi. Böylece

ECB tarihinin en büyük faiz artırımına gitmiş oldu.

Fed/Powell: Enflasyonda hedefe ulaşana kadar tereddüt

etmeyeceğiz

Fed Başkanı Jerome Powell, izledikleri stratejiyi sürdüreceklerini

ve enlasyonu kontrol altına almak için tereddüt etmeden aynı

şekilde devam edeceklerini söyledi.

Fed, Bej Kitap'ta ekonomik büyümedeki zayıflığa dikkat çekti

ABD Merkez Bankası (Fed), “Bej Kitap” raporunda, gelecekteki

ekonomik büyüme için görünümün genel olarak zayıf kaldığını

belirtti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fitch'ten Euro Bölgesi için resesyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey

Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının

Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi.

Çin enflasyonunda yavaşlama

Çin'de tüketici enflasyonu Ağustos ayında beklenenden daha

yavaş bir hızlanma kaydetti ve yüzde 2,5 arttı.

Kanada Merkez Bankası faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 75 baz puan

artırarak yüzde 3,25 ile Nisan 2008'den bu yana kaydedilen en

yüksek seviyeye çıkardı.

35

Lapseki Çanakkale Yolu Yapım İşi 

BERGİZ



DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan

Kraliçe'nin ölümünün ardından oğlu Prens Charles, İngiltere Kralı

oldu. 3. Charles Cumartesi günü yapılan seremoni ile resmen

kral ilan edildi.

2. Elizabeth’in cenaze töreninin iki hafta içinde Westminster

Kilisesi’nde yapılması bekleniyor. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze

töreni günü resmi tatil ilan edildi.

İngiltere Kralı, Birleşik Krallık ve aralarında Avustralya, Kanada ve

Jamaika'nın da bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanı

konumunda
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için

mücadele veren Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye

Bakanı Rishi Sunak arasındaki seçim yarışını, parti üyelerinin

oylarının çoğunluğunu alan Truss kazandı. Evli ve 2 çocuk

annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra

"İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu.

→ İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, ülkede enerji

fiyatlarındaki artışı 2 yıl sınırlayan bir plan açıkladı. Plan

kapsamında elektrik ve gaz faturaları yılda 2500 sterlin

düzeyinde tutulacak. Bu, fiyat artışlarının bir kısmının

hükümet tarafından sübvanse edilmesi anlamına gelecek.

→ Avrupa Birliği, Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesi için

tasarı sunacağını açıkladı. Putin ise tavan fiyat uygulaması

halinde gaz arzını kesmekle tehdit etti.

→ Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl koridoru anlaşması

kapsamında yapılan sevkiyatın büyük bölümünün Avrupa’ya

gittiğini, bu nedenle düşük gelirli ülkelerin anlaşmadan

yararlanamadığını belirtti.

→ Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim

Direktörü John Kirby, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş

Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının

bozulacağına dair bir emare olmadığını söyledi.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin

doğusunda yer alan Harkov bölgesinde 30'dan fazla yerleşim

biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

→ Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya başbakanları

tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya Federasyonu

vatandaşlarının söz konusu ülkelere kabul edilmeyeceği

vurgulandı.

→ Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek

Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmaya

dönmesi konusunda hızlı bir mutabakat beklemediğini, düne

göre bir anlaşma ihtimalinin daha az olduğunu söyledi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Avrupa Birliği, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 17 ülkeyi

gelecek ay Çekya'da yapılacak AB Zirvesi sırasında liderler

seviyesinde "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısına davet

etmeye hazırlanıyor.

→ UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresinde "nükleer

güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için

tarafların anlaşması gerektiğini bildirildi.

→ Rusya, Azerbaycan ve İran arasında, Uluslararası Kuzey-

Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik bildiri

imzalandı.

→ DSÖ, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınlarında dünya

genelinde düşüş gözlemlendiğini bildirdi.

→ Apple iPhone 14 ve Pro serisi telefonlarını, Watch 8 ve Watch

Ultra’yı ve Airpods Pro’nun yeni versiyonunu tanıttı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Almanya Ekonomisi

Berlin Ticaret Müşavirliğinin haberine göre Almanya’da sanayi

ve inşaat sektörü ile birlikte enerji tedarik firmalarının üretimi

2022 yılının Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 oranında

azalmıştır. Haberde Federal Ekonomi ve İklim Koruma

Bakanlığının açıklamasına yer verilmiş, Rusya’nın gaz tedarikine

yönelik aldığı kararların, ülkeyi kış aylarında daha da zora

sokacağı ifade edilmiştir.

Bu dönemde enerji ve inşaat sektöründeki üretimin Haziran

ayına kıyasla Temmuz ayında bir yükseliş gösterdiği tespit

edilmiştir. Enerji kullanımının yüksek olduğu sektörlerin

toplamında üretimin Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,9

oranında azaldığı görülmüştür.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Suudi Arabistan’da Kapıda Vize İmkanı

Suudi Arabistan, ülkeyi ziyaret edecek ABD, İngiltere ve

Schengen vizesi/oturumu sahiplerine kapıda vize alma

uygulaması başlattı. Bu kapsamda kapıda vize

uygulamasından ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu

sahibi Türk vatandaşları da yararlanabilecek.

İran-Irak arasındaki Şalamçe Sınır Kapısı 17 Eylül tarihine kadar

faaliyetlere kapandı

Khuzestan Eyaleti Gümrükler Genel Müdürlüğü Şalamçe

Gümrüğünün ticari faaliyetlere kapalı olacağını belirtti. Karar

İmam Hüseynin vefatının 40’ıncı günü münasebetiyle

Kerbela’ya giden ziyaretçilerin ve TIR’ların aynı zamanda Sınır

Kapısından geçebilmesi için yeterli kapasitenin olmaması

sebebiyle alındığını açıklamıştır.

Yunanistan’da Enerji Temini

Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın elektrik depolama tesisleri

inşası ve işletilmesi için tahmini maliyeti 341 milyon Euro olan

bir planını onaylamıştır. Enerji planı, rüzgar ve güneş

kaynaklarından elde edilen yenilenebilir enerjinin artan payının

Yunan elektrik sistemine sorunsuz entegrasyonunu sağlamayı

amaçlamaktadır. Programın ayrıca Avrupa Birliği'nin Yeşil

Mutabakatı ile ilgili stratejik hedeflerine de katkıda bulunacağı

iddia edilmektedir.
41



KÜLTÜR SANAT

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yayında

Dizi tarihinin en pahalı yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

dizisinin ilk sezonu bugün itibarıyla Amazon Prime Video'da

yayına girdi.

Yaklaşık 465 milyon dolarlık ilk sezon maliyetiyle tarihin en

yüksek bütçeli dizisi olacağı bilinen dizi, Yüzüklerin Efendisi ve

Hobbit üçlemesinden binlerce yıl öncesinde geçen olayları konu

ediniyor.
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KÜLTÜR SANAT

32. Akbank Caz Festivali

32. Akbank Caz Festivali, 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında

gerçekleştirilecek. Festival boyunca 120'den fazla müzisyenin

sahne alacağı 32 konserin yanı sıra 3 söyleşi, 3 çocuk atölyesi,

teras konserleri ve dans etkinlikleri yapılacak.

Festivalin açılış konseri, 24 Eylül'de Müze Gazhane'de

gerçekleşecek. Konserde, Alp Ersönmez'in "Cereyanlı" projesi

kapsamında bir araya gelen Barış Doğukan Yazıcı, Çağrı Sertel,

Duru Tuna ve Kuzey Yılmaz sahne alacak.

43



DÜNYADA BU HAFTA

44


