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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

12-18 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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MÜRTEZAOĞLU

Yedisu Barajı ve HES

ÖZALTIN



Çocuklarımızı dünyanın en kutsal mesleğini icra eden

öğretmenlere emanet ediyoruz. Her birine ne kadar teşekkür

etsek az.

Okulların açıldığı gün TUİK işsizlik rakamlarını açıkladı.

Açıklanan işsizlik rakamları yüksekti ancak genç işsizlik

rakamları maalesef çok daha yüksekti.

Ülkemizin geleceği çocuklarımıza, gençlerimize eğitim

hayatları sonrası iş fırsatları sunmak, yaratmak en büyük

önceliğimiz olmalı.

İşsizliği çözmeden ekonomik kalkınmamızı sürdüremeyiz. Bu

nedenle önceliği istihdam yaratan yatırımlara vermeliyiz.

Bunun kadar önemli olan husus da çocuklarımızın

yeteneklerine uygun meslek odaklı eğitime

yönlendirilmeleridir. Öğrencilerimize güzel bir yıl dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Bu hafta milyonlarca öğrencimiz için

ilk ders zili çaldı. Okulun ilk günleri

unutulmaz. Çocukken yaşadığım

heyecan dün gibi hafızamda.

Yeni eğitim-öğretim yılında tüm

öğrencilere başarılar diliyorum.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Bürokrasi ile görüşmeler gerçekleştirildi

→ 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

paylaşıldı.



GÜNDEM 
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2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları başladı

Buna göre:

Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf

edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki

iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim

yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacaktır.

Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken

yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecektir.

İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı

yatırımlarına öncelik verilecektir..

Yatırım Programı

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi – Filyos Kıyı Yaklaşım İşleri

ARAS DENİZ İNŞAAT

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


GÜNDEM 
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2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi 

yayımlandı.

Buna göre;

Kamu idareleri Orta Vadeli Program’da belirlenen politika,

tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine

tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik

ve verimli bir şekilde kullanacaklardır.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama

alanları tasfiye edilecektir.

Bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına

tahsis edilmesi sağlanacaktır.

Kamu kaynaklarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve

hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için Tek Hazine

Kurumlar Hesabının kapsamı genişletilecektir.

 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminin ulusal düzeyde

hayata geçirilmesi süreci hızlandırılacak, kamu kuramlarının

ilgili tüm sistemleri arasında tam entegrasyon sağlanacaktır.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin

oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette

harcama oluşturulmayacaktır.

Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği

artırılacaktır.

Yatırım Programı



KAMU İHALE MEVZUATI
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Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin

Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan

7/9/2022 tarihli ve 2022/DK.D-320 Sayılı Kurul Kararı

yayımlanmıştır.

Karar’da sektörümüzle ilgili olarak;

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen

bir yapım işinde, sözleşme sürecinde gerek duyulması

üzerine yaptırılan yeni iş kalemlerine ait imalat tutarları için

Esaslar kapsamında artırımlı ve ek fiyat farkının nasıl

hesaplanacağı, yeni iş kaleminin birim fiyatının ihale

tarihindeki fiyatlar üzerinden hesaplanmadığı durumlarda

temel endeksin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait

endeks mi yoksa yeni birim fiyatın düzenlendiği aya ait

endeks mi olması gerektiği,

Yüklenicinin kusuru nedeniyle iş programının gerisinde

kalındığı hallerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki

çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların

tamamının veya bir kısmının iş programına göre söz konusu

tarih aralığından önce yapılması gereken işlere ilişkin olduğu

durumlarda, süre uzatımı miktarının nasıl hesaplanacağı,

hususlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir

Geçici Altıncı Madde



ATAMALAR
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına

Ahmet Kürşad DOSDOĞRU

atanmıştır.

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama

kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ilde

bulunan 17 üniversiteye rektör atamıştır.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü 

GÜLERMAK



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve

Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi

Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması

Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden

Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtası Serbest

Ticaret Bölgesi Sekretaryası Arasında İşbirliğine Dair

Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen

Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolünün

Onaylanması Hakkında Karar

 8/11/1968 Tarihli “Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi”,

1/5/1971 Tarihli “Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine

Ek Avrupa Anlaşması” ve 1/3/1973 Tarihli “Karayolu İşaretleri

ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek

Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü”ne İlişik Beyan ve

Çekincelerle Katılmamız Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti

Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin

Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması

Konusunda Teknik Düzenlemenin 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.

12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında;

İZMİR 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 Temmuz ayı işgücü verilerini açıkladı. İşgücü bir önceki aya

göre azalırken. İstihdam edilen kişi sayısında da azalış oldu.

İşgücündeki azalışa paralel işsizlikte de bir önceki aya göre

azalış oldu. Rakamlara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki grafikte.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranında

Haziran’dan Temmuz’a istihdamda 17 binlik artış ve işsizlikte 86

binlik azalış oldu. Erkek işsizlik oranı ise istihdamda 165 binlik,

işsizlikte 27 binlik azalış oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri



Erkeklerde istihdam oranı %64,6, kadın istihdam oranı ise %30,1

oldu. Temmuz ayında işgücünden çıkışların potansiyel işgücünü

artırması sonucunda “İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik

oranı” 0,8 yüzde puan artarak yüzde 18,0’e yükseldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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Türkiye İş Kurumu Ağustos ayına ilişkin rakamları açıkladı.

Ağustos ayı süresince İŞKUR aracılığıyla 97.533 kişi işe

yerleştirildi. Bu kişilerin 35.835 kadın, 61.698’i erkek işgücü oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşkur İstihdam Rakamları
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İnşaat sektöründe İŞKUR aracılığı yılın ilk sekiz ayında 83.577 kişi

işe yerleştirildi. Ağustos ayında İŞKUR tarafından açıklanan genç

işsizlik 1 milyon 280 bin kişi olurken, kadınlarda işsizlik Ağustos

ayı itibariyle 1 milyon 650 bin oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşkur İstihdam Rakamları
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TÜİK Konut satışları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Konut

satışlarında bir önceki aya göre ise yükseliş oldu. Yabancılara

yapılan konut satışlarında ise azalış oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri
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Konut satışlarında ipotekli satışların payı %18,0 olarak

gerçekleşti. İlk defa satılan konutların toplam konut satışları

içerisindeki payı %31 seviyesinde oldu. Yılın ilk sekiz ayında en

yüksek konut satışına 150.509 ile Haziran ayında ulaşılmıştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri
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Merkez Bankasınca yayımlanan konut fiyat endeksinin Temmuz

ayı sonuçlarına göre grafiğin yukarı yönü devam ediyor. İnşaat

girdi fiyatlarındaki yükselme konut fiyatlarını da yukarı çekiyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi
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İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki

gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında bir

önceki yıla göre illerdeki konut fiyatları sırasıyla %200,1, 181,0 ve

162,2 oranlarında artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi
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TÜİK’in temmuz ayına ilişkin açıkladığı inşaat maliyet

endekslerinde artan hızla yükselme eğilimi devam ediyor. Bir

önceki yıla göre artış %114,7. Haziran ayı için açıklanan rakam

%106,87 olmuştu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi
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Kara ve demiryolları, hizmet projeleri ve diğer bina dışı yapıları

kapsayan Bina Dışı Yapıların inşaat maliyetleri ise ortalamanın

üstünde bir artış gösterdi. (129,10). En fazla artış Diğer Bina Dışı

İnşaat Yapılarında oldu. (169,47)

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayı Bütçe uygulama

sonuçlarını açıkladı. Bütçe bu ay geçtiğimiz ayların aksine fazla

verdi. Yılın ilk sekiz ayında bütçe 33,1 milyar fazla verdi. 2021

yılının aynı döneminde ise 37,5 milyar açık vermişti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 
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Yılın ilk sekiz ayında faiz giderleri 173.994 milyon TL oldu. Bir

önceki aya göre %65 artan faiz gideri, yılın ilk sekiz ayına göre

%35 artış gösterdi. Bütçe gider kalemleri içerisinde yıllık en

yüksek artış ise «Borç Verme» kalemlerinde oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 
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TCMB tarafından yürütülen «Piyasa Katılımcıları Anketinde» yıl

sonu enflasyon beklentileri ve döviz kuru beklentileri aşağı

revize edildi. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri

değerlendirmelerinde Merkez Bankasının faiz oranını sabit

bırakacaklarını tahmin etti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi
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TÜİK büyümenin öncü göstergelerinden Temmuz ayına ilişkin

sanayi üretim endekslerini açıkladı. Bir önceki ay yıllık sanayi

üretimi %8,8 artarken bu ayda artış hızında azalma oldu. Sanayi

üretimi bir önceki aya göre %2,4 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi
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Aylık bazda ise sanayi üretimi %6,2 azaldı. Alt sektörler itibariyle

aylık en fazla düşüş imalat sanayinde (-6,6), yıllık en fazla düşüş

ise madencilik ve taş ocakçılığında oldu. (%-10,5). Sanayide yıllık

en sert yükselme %66 ile Nisan 2021 tarihinde görülmüştü.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi
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TÜİK Temmuz ayı istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve

hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Temmuz

ayında yıllık %122,4 arttı. İnşaat ciro endekslerinde sanayi

endeksinde olduğu gibi bir önceki aya göre artış hızında azalma

oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksleri
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Büyümenin, TÜİK tarafından açıklanan sanayi endeksi ve ciro

endeksi gibi öncü göstergelerinden perakende satış istatistikleri

yıllık %2,2 arttı. Bir önceki yıllık artış ise %5,0 idi. Perakende

satışlarda en yüksek yıllık değişim bilgisayar, kitap ve iletişim

aygıtlarında oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış İstatistikleri
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Mevsimsel etkilerle tarımsal Yurt İçi Üfe’de bir önceki aya göre

azalış olsa da halen endeks yüksek seviyesini koruyor. Yıllık

artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %75,12 ile koyun ve

keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Yurt İçi ÜFE
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Aylık dış ticaret kayıtları kullanılarak hesaplanmakta olan dış

ticaret endeksi Temmuz ayı sonuçlarına göre İhracat Birim

Değer Endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre

%6,2 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endekleri
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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 güçlü para birimi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta

Avrupa Merkez Bankasından faiz arttırımı ile gelen hamleye

karşılık dolar endeksi bir miktar değer kaybetmişti. Ancak bu

hafta yeniden dolar endeksi güçlendi. Euro/Dolar paritesi

yeninden 1 seviyesinin altına geriledi.

Gelişmiş ülkeler cephesinde ise Sterlin ’de 1,10 seviyeleri telaffuz

ediliyor. 1985 yılından beri yaşadığı en sert kayıplar görülüyor.

Dolar/Yuan ise temmuz 2020'den bu yana ilk kez 7 seviyesinin

üzerine çıktı. Gelişmekte olan para birimleri karşısında haftanın

son iş günü TL dolar karşısında sınırlı değer kaybetti.

Dünyada resesyon endişeleri, artan enflasyon, FED’in faiz

politikası doları güvenli liman haline getiriyor. Ekonomi

haberlerinden önemli bir not ise şöyle: Bloomberg Dolar Spot

Endeksi, bu sene yüzde 11'den fazla yükseldi ve Bloomberg'in

verileri tutmaya başladığı 2004'ten beri en iyi yıllık performansı

kaydetti.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altında iki yılın dip noktası görülü. Dolardaki güçlü duruş

güvenli limanın yönünü altından dolara çevirmiş durumda. Spot

altın 1.664 dolar seviyelerine kadar geriledi. Spot altın bu

seviyeler 2.000 dolara kadar yükselişin ardından gelmişti. Eylül

ayı ilk yarıda ise 1.700 dolar seviyelerinde bir harekete sahip idi.

Cuma günü ABD'den gelen ekonomik verilerin uzun süreli

parasal sıkılaştırma olasılığını ve resesyon korkularını

artırmasıyla iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi sonra ABD

10 yıllık devlet faizlerinin gün içi kısmen düşmesi ile yatay

seyretti.

Ancak doların güçlenmesine yönelik beklentiler ile ABD 10 yıllık

devlet faizleri 3,4 seviyesine kadar yükseldi ve altın ters

korelasyon ile düşük seviyede.

Altın Ocak ayına göre %30 arttı.10 gün öncesine göre %1 değer

kaybetti.
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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.

Resesyon beklentileri petrol yatırımcılarını çekimser

davranmasına neden oluyor.

Avrupa’da enerji krizi devam ederken, Rusya ve Çin enerjide

ortaklık yönünde önemli adımlar atıyor.

Suudi Arabistan, dünya petrol piyasasını istikrara kavuşturma

taahhüdünü yerine getirmek amacıyla ham petrol üretimini son

2 yılda ilk kez sembolik seviye olan günlük 11 milyon varil üstüne

çıkardı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta akaryakıtta benzin 20 TL sınırının altında fiyatlanmaya

devam etti. Benzin 18 TL seviyelerine gerilese de 20 TL

seviyelerine yakınsadı. Bu hafta ise benzine ve motorine zam

haberi gelmedi.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 17 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 09 Eylül ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 1,8 milyar dolar arttı. Bu artış tüzel kişi

mevduatlarındaki yükselmeden kaynaklandı. Gerçek kişilerin

mevduatları ise sınırlı azaldı.

02 Eylül ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 328,4 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 son iki hafta %21,00

olarak gerçekleşti. Konutta ise kredi oranları, %19,00’dan,

%19,07’ye yükseldi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 3,1 milyar TL değerinde artış

oldu. Konut kredisi sınırlı artarken, taşıt kredilerinde azalı oldu.

Diğer kredi türlerine ise talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 281,8 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %36’sını konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk yedi ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 538 bin 154 kişi

olarak %101,3 arttı, tüketici kredilerinde 966 bin 463 kişi ile

%30,3 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. Bu hafta 700 seviyesine geriledi..

Türkiye risk primi yüksek (700) ülkeler arasında Rusya’nın

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

( 242,40)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de enflasyon Ağustos'ta beklentiyi aştı

ABD'de enflasyon Ağustos ayında yıllık yüzde 8,5'ten yüzde

8,3'e geriledi ancak yüzde 8,1'lik beklentiyi aştı. Bu durum

Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirdi.

Biden'dan enflasyon yorumu: Daha fazla zaman gerekecek

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonu düşürmek için daha

fazla zaman ve kararlılığın gerekeceğini ifade etti.

ABD bütçesi Ağustos'ta 220 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı

ayına kıyasla yüzde 29 artışla 220 milyar dolar oldu.

ABD'de ÜFE 2. ayda da geriledi

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos'ta yakıt

maliyetlerindeki gerilemeyle düşüşünü 2. ayda da sürdürdü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Dünya Bankası'ndan küresel resesyon uyarısı

Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş

zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023'te küresel resesyon

riskinin arttığını bildirdi.

AB enerji firmalarına 140 milyar euro fatura çıkaracak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen üye ülkelerin enerji

kriziyle başa çıkması için düşük maliyetle elektrik üreten

şirketlerden 140 milyar euro toplayacaklarını belirtti.

AB ülkeleri elektrik tüketimlerini yüzde 10 azaltmayı hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde elektrik tüketiminin

yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin zorunlu

olarak yüzde 5 düşürülmesini teklif etti.

İngiltere'de enflasyonda sınırlı düşüş

İngiltere'de Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9,9 olarak

kaydedildi. Temmuz ayında enflasyon yüzde 10,1 ile 40 yıl sonra

ilk kez çift hanelere çıkmıştı.

Rusya'dan bu yılın en sınırlı faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası politika faizini tahminlere paralel olarak

yüzde 8'den yüzde 7,5'e düşürdü. Banka böylece savaşın

başlamasından bu yana 5. faiz indirimini gerçekleştirdi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Semerkant'ta Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu iş birliği

anlaşması imzalandı

Anlaşma, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı,

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı ve Çin Kalkınma ve Reform

Devlet Komitesi tarafından imzalandı.

Yunanistan’da Enerji Tasarrufu

Yunan Hükümeti'nin uygulamaya geçireceğini açıkladığı kamu

binalarında enerji iyileştirme programı “Electra” ile, öncelikle

ofis, okul ve hastane binalarında %30 enerji tasarrufuna

gidilmesi amaçlanmaktadır.

Kuzey Makedonya’da Enerji Tasarrufu

Kuzey Makedonya, enerji krizine karşı konusunda anlaşma

sağlandığını duyuruldu.

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Kapısı

Azerbaycan-Ermenistan arasında meydana gelen güncel

çatışmaların ardından, Gürcistan'dan ülkemize dönmekte olan

yük taşıtlarının Aktaş'a yönlenmesine Gürcistan polis

departmanı geçici olarak müsaade etmemektedir.

Gürcistan’da Çevre Önlemleri

Gürcistan'a ithal edilecek poşetlerin taşıması gereken şartlara

ilişkin teknik regülasyon uyarınca poşetler üzerinde üretici,

poşet içeriği, kalınlık gibi bilgilerin yer alma zorunluluğu

getirildi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kırgızistan’da Yol Projesi

Parlamentonun basın servisinin bildirdiğine göre, yıl sonuna

kadar Kırgızistan'ın karayolu endüstrisi için 2 milyar som

(yaklaşık 24,5 milyon ABD doları) daha tahsis edilecek.

Bu, 13 Eylül'de Ulaştırma Bakanı Erkinbek Osoev tarafından

Parlamentonun Ulaştırma, İletişim, Mimari ve İnşaat Komitesi

toplantısında duyuruldu. Bakana göre, bugün itibariyle

karayolu endüstrisi için 5 milyar 700 milyon som tahsis edildi

ve yıl sonuna kadar 2 milyar som daha ayarlanması

planlanıyor.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Rusya lideri Putin, AB'nin enerji krizi konusunda Rusya’ya

yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Putin, "Durum sizin için çok

kötüyse, Kuzey Akım 2’ye yönelik yaptırımlarını kaldırın.

Sadece düğmeye basın ve sevkiyatlar başlar" dedi.

→ Avrupa Birliği, Ruslara vize vermeyi kolaylaştıran kuralları rafa

kaldırırken, Birlik içinde vize vermeyi tümüyle durdurmayı

uzun süredir savunan Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya,

Schengen başvurularını almayı tamamen durdurdu.

→ Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa Birliği (AB)

Komisyonunun Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere

sevkiyatına yönelik kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında

bulunarak “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus

gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin

etmeye hazırız.” dedi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY)

yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını

açıkladı.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı

Erdoğan’la yaptığı ikili görüşmenin ardından “Türkiye'ye

sevkedilen Rus gazının yüzde 25'inin Rus rublesi ile

ödeneceğini, bu konuda yapılan anlaşmanın kısa sürede

yürürlüğe gireceğini” açıkladı.

→ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın 13

Eylül'de sınırda yaptığı provokasyonla normalleşme sürecine

darbe vurduğunu belirterek, "Bu nedenle, tüm sorumluluk

Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir." dedi.

→ Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve

doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri

görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de yeniden olağanüstü

toplanacak.

→ Covid-19 salgınında sona yaklaşıldığını açıklayan Dünya

Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalık can kayıplarının Mart 2020'den

bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.

→ Hint iş insanı Gautam Adani, zenginler listesinde Amazon'un

kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi

oldu.
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KÜLTÜR SANAT

Başkent Kültür Yolu Festivali

Ankara, 1–23 Ekim tarihleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenecek

Başkent Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali, tarihi ve kültürel mekanları içine

alan 5.7 kilometrelik bir güzergâh üzerindeki 70 farklı noktada

gerçekleşecek. Festival, 500’den fazla etkinlikte Ankaralıları ve

çevre illerdeki sanatseverleri 5000’e yakın sanatçı ile

buluşturacak.
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KÜLTÜR SANAT

George Clooney ve Julia Roberts’ı buluşturan film                  

«Cennete Bilet»

Akademi ödüllü George Clooney ve Julia Roberts'ı bir araya

getiren 'Cennete Bilet’ filmi vizyona girdi.

Başarılı iki oyuncuyu aynı filmde buluşturan Ol Parker

yönetmenliğindeki yapım, ikinci şansların tatlı sürprizini konu

alan bir romantik komedi olarak seyirci karşısına çıkıyor. Film,

evlenmek üzere olan kızlarına mani olmak için birbirileri

arasındaki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak birlikte hareket

eden boşanmış bir çiftin hikayesini anlatıyor.
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KÜLTÜR SANAT

Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı

İspanya hükümeti, dünyaca ünlü ressamları Pablo Picasso'yu

ölümünün 50. yıl dönümünde törenle anarak, eylül ayından

2023 yılı sonuna kadar olan dönemi "Picasso yılı" ilan etti.

"Picasso yılı" vesilesiyle 2023'te Avrupa ve ABD'deki 38 önemli

sanat merkezinde 42 sergi açılacağı ve çok sayıda etkinlik

düzenleneceği duyuruldu.

Kübizm sanatının kurucuları arasında bulunan Picasso,

"Avignonlu kızlar", "Guernica", "Ağlayan Kadın", "Rüya", "Yaşlı

Gitarist" başta olmak üzere bıraktığı sayısız eserle 20. yüzyılın en

önemli sanatçılarından biri olarak tarihe geçti.
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