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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

19-25 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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Faiz kararının açıklandığı toplantıda enflasyona vurgu yapan

FED Başkanı Powell, bir diğer etkinlikte ise "Olağan dışı bir

dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz."

ifadesini kullandı.

«Olağan dışı» gerçekten içinden geçtiğimiz dönemi özetleyen

bir tanım. FED’in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de son 14

yılın en yüksek seviyesine çıkan faizler, Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası’nın faizi indirme kararı, Japonya'nın yene

müdahalesi de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Siyasi atmosfer de aynı derecede olağandışı. Rusya’nın kısmi

seferberlik ilanı, İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını

kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan protestolar

gibi.

Karamsar bir tablo çıkıyor ortaya maalesef. Güzellikler de

dileyelim peş peşe gelsin. Herkese mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Haftaya Merkez Bankaları’nın faiz

kararları damga vurdu desek yanlış

olmaz sanırım. Küresel piyasaların

gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın

(FED) faiz kararındaydı. FED

beklentilere paralel şekilde üçüncü

kez 75 baz puanlık faiz artışına gitti.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Eğitim materyalleri ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki

ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması hibe programı

çerçevesinde yürütülen Lider Yapı Öğretmenleri projemizin en

önemli ayaklarından birisi de proje kapsamında yapılacak

eğitimlerde kullanılacak İnşaat Boyacısı Alçı Levha Uygulayıcısı ve

İskele Kurulum Elemanı sarf ve demirbaş malzemelerinin projenin

sürdürülmesini ihale kapsamında alım süreçleridir.

Bu kapsamda hafta boyunca Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'nın "İstihdam, Eğitim ve

Sosyal Politikalar Operasyonel Programı" kapsamında, Avrupa

Birliği'nin desteğiyle finanse edilen Lider Yapı Öğretmenleri adlı

ve TREESP2.1. IQVETIII/P-03/10 numaralı projemizin uygulanması

çerçevesinde eğitim materyallerine yönelik ihaleye davet

mektupları gönderildi.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Proje Faydalanıcılarımızın  eğitim ihtiyaçlarına yönelik 

çalışmalarımız 

Projemiz kapsamında yapılacak iş başı eğitimlerine Ankara

dışından 125 yapı meslek öğretmeni, Ankara ilinden ise 25

öğretmenin katılım göstermesi hedeflenmektedir. Yapı

öğretmenlerine 5+5 eğitmen tarafından iş başı eğitimleri

verilecektir.

Proje faydalanıcılarımızın ulaşım, barınma konaklama ve yemek

giderleri proje kapsamında karışılacaktır. Ulaşım için uçak, tren,

otobüs biletlerin alınması, transfer, konaklanacak otellerle

iletişime geçilip gerekli rezervasyonların yapılması ve yemek

giderleri için gerekli işlemlerin yapılmasından sorumlu olacak

firmalar için ihaleye davet mektupları gönderildi.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



FAALİYETLERİMİZ
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Dergimizin 182’inci sayısı yayımlandı. Çalışma hayatının

gündeminde olan salgın sonrasında değişen koşulları

gündeme getirdik.

Aynı zamanda tarihsel bir bakış açısıyla konuyu inceledik.

Hafta sonu okumanıza renk katacak hikayeleri yazıların

akışında yerini buldu. Satır aralarına baş ucunuza koymayı

isteyebileceğiniz alıntılara da rastlayacaksınız.

İlgilisine kaynak olması için dünyadan iş gücünün

göstergelerine ilişkin verilere yer verdik.

Bürokratlarımız, akademisyenlerin bakışıyla çalışma hayatının

gelişmeleri aktarıldı.

Ve sadece inşa ettikleri yapılarla değil, insan kaynakları

alanında salgın dönemi ve sonrasında yönetimleri ile örnek

olan firmalarımızın çalışmalarını takip edeceksiniz…

Yayınlarımız



FAALİYETLERİMİZ
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Yönetim Kurulu Toplantımız gerçekleşti 

Yayınlarımız

Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu

başkanlığında 21 Haziran-13 Eylül dönemlerini kapsayan

Yönetim Kurulu Toplantımız gerçekleşti.

Toplantıda yaz dönemi faaliyetlerinin değerlendirilmesinin

ardından güz dönemine ilişkin etkinlikler planlandı.

Sektör sorunları gündeme getirilerek bu kapsamda Genel

Sekreterliğin bürokrasiye sunacağı raporlara ilişkin yönetim

kurulunun görüşleri alındı.

Yıl sonuna kadar sektörün önemli konularını gündeme

getirecek toplantı programları planlandı.

İNTES’in iktisadi kuruluşları olan Türkiye Arabuluculuk Merkezi

ile Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyet raporları sunuldu.

Şubat ayında başlatılan Avrupa Birliği Finansmanı ile yürütülen

Lider Yapı Öğretmenleri kapsamında bugüne kadar taahhüt

edilerek tamamlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ İNTES Yönetim Kurulu Üyeleri güz döneminin ilk toplantısını

gerçekleştirdi.

→ İnşaat Sanayi Dergisi çevrim içi paylaşıldı.

→ Demiryollarının Tarihini yansıtacak kitap için içeriğine

yönelik haftalık toplantı gerçekleşti.

→ 26 Eylül tarihinde gerçekleşecek Karayolları Genel

Müdürlüğü bürokratları ile gerçekleşecek toplantının ön

hazırlıkları yapıldı.

→ 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,

→ Sendikamız etkinlikleri

→ Sendikamız yayınları

paylaşıldı.



GÜNDEM
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Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Tüketici Yönetmeliğinde 

Değişiklik yapıldı

Konut Finansmanı

Resmi Gazete’nin 23 Eylül 2022 tarihli sayısında Konut

Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre kredi veren

yerler, kişinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak bir

örnek ödeme planı hazırlanacağı ve sigortalı sigortasız diye kredi

teklifinin sunulacağı, iki teklifte de plana dair detayların yer

alacağı bildirildi.

Kredi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç olmak üzere yan

finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlı

olmayacak.

Mesa Orman İstanbu 

MESA MESKEN



GÜNDEM
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Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde değişiklik 

yapıldı

Öne çıkan maddeler şöyle;

Konut Finansmanı

Müşteriye sunulan iki teklifte kredi taksitleri eşit ise örnek

ödeme planı yerine taksit miktarı ve geri ödenecek toplam

para karşılaştırılacak ve bu şekilde bilgi verilip iki planda

vatandaşın ödeyeceği toplam para , kişiye söylenecek.

Banka , krediye bağlı sigorta içeren sözleşmeleri teklif

edebilecek ancak kişinin onayı olmadan bunlar işleme

alınmayacaktır.

Tüketici Kredisi Tercih Formunun en az on dört punto

büyüklüğünde olması zorunlu olacaktır.

Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta ve

kredi tutarını aşacak kadar sigorta yapılmayacak.

Düzenleme ile kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile

uyumlu olması zorunlu hale gelecek.

Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık

talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak.

Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta

içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek

koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir

konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Ancak zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı

olacak.



GÜNDEM
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Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler

Bankacılık Düzenlemeleri

Resmi Gazete’nin 23 Eylül 2022 tarihli sayısında yayımlanan

Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Bankalarca

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında değişikliğe gidildi. Söz konusu tebliğ yayım

tarihinde yürürlüğe girecek.

Buna göre,

Kredi tahsis ücretleri kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit

yenilemelerinde ise yenilenen limitin yüzde 0,125'ini

geçemeyecek.

Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni

bir kredi tahsis ücreti alınabilecek.

Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden

gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak.

Azami kredi tahsis ücreti yıllık olacak olup tahsis edilen

limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal

uygulanacaktır.

Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden

alınabilecek.

Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak

üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecektir.



SEKTÖREL
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire 

Başkanlığı Yapı Birim Maliyetlerine ilişkin talimatı yayımlandı

Asgari İşçilik Uygulamaları

Yayımlanan metne göre gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği

haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel

nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak

araştırmanın; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile

belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle

yapılacağı belirtildi.

Boyabat Barajı ve HES

DOĞUŞ



SEKTÖREL
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Talimatın devamında aşağıdaki hususlar sıralandı;

Asgari İşçilik Uygulamaları

Bina maliyetinin, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye

yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın

ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa

ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet

bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden

hesaplanacaktır.

Birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna

göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca

tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin

asgari işçilik uygulamasında esas alınacaktır.

Birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna

göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca

tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin

asgari işçilik uygulamasında esas alınacaktır.

Metinde, İşveren sisteminde, 

https://mtra3.sgk.mtra/IsverenSistemiIntra

linki üzerinden “Genel Parametreler – Tahakkuk – Yapı Maliyet 

Bedeli Bilgileri” işlem sırası izlenerek birim maliyet bedellerinin 

güncel haline ulaşılabileceği belirtilmiştir.

İlgili talimata SGK’nın bağlantıdaki linkinden Talimatlar

bölümünden ulaşılabilir.

https://mtra3.sgk.mtra/IsverenSistemiIntra
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739


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.

19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında;

 AYDIN Fernas Kuyucak Şantiyesinde 16UY0253-2/00 - İnşaat

İşçisi,

 İZMİR Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerimizde Türkerler firmasının 12UY0055-3/01 - Alçı Sıva

Uygulayıcısı,

 YKS firmasının12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı,

 ANKARA Aso-Sem Sürekli Eğitim Merkezi sınav yerimizde

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi bireysel

Mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



Tohma Köprüsü sürücülere daha konforlu ulaşım imkanı

sağlıyor

Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlanmış olan itme-sürme

yöntem ile inşa edilen sayılı köprülerinden Tohma Köprüsü

Malatya’ya ekonomik ve sosyal açıdan ivme kazandırıyor

Çelik ikiz kirişli kompozit köprü inşaatı Fore Kazık temelli, İtme

Sürme Yapım Metodu ile yapılmıştır. Maksimum açıklığı 69 m

ve toplam köprü uzunluğu 517.50 m ve 21 metre yükseklikte ve

16 metre genişliğinde. Köprü 8280 m2 köprü yüze alanına

sahiptir.

ÜYELERİMİZ

Ziver İnşaat
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TÜİK Eylül ayı tüketici güven endekslerini açıkladı. Tüketicide

güven bir önceki aya göre nerdeyse aynı düzeyde kalırken,

geleceğe ilişkin kötümserliğe işaret eden 100 değerinin altında

kaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi
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Temmuz ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endekslerinin artış oranında

sınırlı azalış oldu. (Tarım-GFE) üreticilerin tarımsal faaliyetlerini

gerçekleştirmek için yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin maliyet

unsuru olarak değişkenliğini izlemek ve tarımsal gelir

göstergelerini ortaya koyması açısından önemlidir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Girdi Endeksi
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Türkiye Cumhuriyet Para Politikası Kurulu Eylül ayında

gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranına ilişkin gerçekleştirdiği

basın duyurusu ile politika faizinde 100 baz puan indirime

giderek %12 olarak açıkladı. Yayımlanan metinde liralaşma

stratejisine vurgu yapıldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı
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Metinde 2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlendiği,

Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış

talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiği

belirtilmiştir. Ayrıca enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana

ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığının cari denge

üzerindeki riskleri canlı tutmakta olduğu açıklanmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı
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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. Bu hafta FED’in

faiz artırımını 75 baz puan olarak belirlemesi ve artışların yıl

sonuna kadar devam edeceğinin güçlü sinyallerinin vermesi ile

dolar güçlü para birimi olmaya devam etti.

Dolar endeksindeki artış da devan ediyor. 110 bareminin de

üstüne çıktı. Fed faiz kararı haftasında en çok değer kaybeden

para birimi Polonya zlotisi oldu.

Yurt içinde Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından

yeni yüksek seviyeleri test etti.

Öte yandan AMB’nn faiz arttırım sinyallerine rağmen dolar/TL,

Euro/TL’nin üstünde değerleniyor. Euro/TL piyasada 18 TL

seviyesinin altına indi.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altında iki yılın dip noktası görüldü. Dolardaki güçlü duruş

güvenli limanın yönünü altından dolara çevirmiş durumda. Spot

altın 1.661 dolar seviyelerine kadar geriledi. FED’in faiz kararı

sonrasında güçlü liman altının yönü dolara yöneldi.

Dünyada parasal sıkılaşma altını elde tutmanın maliyetini

artırarak dolar başta olmak üzere gelişmekte olan para

birimlerini değer kazandırıyor. ONS altındaki düşüş sadece

altında değil bu hafta gümüşte de %3’ü aşan değer kaybı

yaşattı.

Doların güçlenmesine yönelik beklentiler ile ABD 10 yıllık devlet

faizleri 3,7 seviyesine kadar yükseldi ve altın ters korelasyon ile

düşük seviyede.

Altın Ocak ayına göre %28 arttı.10 gün öncesine göre %3,7

değer kaybetti.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Dünyada jeopolitik risklerin, iklim değişikliklerin de etken olduğu

resesyon beklentileri devam ediyor. Güçlenen resesyon

beklentileri beraberinde petrole olan talebi de baskılıyor.

Petroldeki düşüş dördüncü haftaya geldi. Ocak ayından itibaren

%3’ün altında düşüş görüldü.

OPEC'in yeniden petrol üretiminde kesintiye gidebileceğini

belirtiliyor. OPEC+ dünya ekonomisindeki yavaşlama endişesi

nedeniyle fiyatların düşmemesi için petrol üretimini bu ay bir

yıldan uzun süre sonra ilk kez azaltmıştı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine zam gelmez iken, motorine 1,75 TL indirim

geldi.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 24 Eylül itibariyle

3,83 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 144 milyon 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 328,5 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’dan,

%20,03’e geriledi. Konutta ise kredi oranları, %19,07’den,

%20,03’e yükseldi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 441 milyon TL değerinde

azaldı. Konut kredisi ve diğer kredi türleri azaldı. Taşıt

kredilerinde ise sınırlı artış oldu.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 281,5 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.

Türkiye risk primi yüksek (744) 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

Bakan Bilgin: EYT'de çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca kişinin

merakla beklediği EYT çalışmasında çözüm aşamasına

geldiklerini söyledi. Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin

kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Yabancı borsada geçen haftada da net satıcıydı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre

yabancı yatırımcı geçen hafta hisselerde nette 34 milyon dolar

satış yaptı. Tahvilde ise 49 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yabancı ziyaretçi ilk 8 ayda 29.3 milyon

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk sekiz ayında bir

önceki yıl aynı döneme göre yüzde 108.5 artışla 29.3 milyona

ulaştı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Powell: Olağan dışı ekonomik aksaklıklarla uğraşıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, olağan dışı

bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini

belirterek politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı

olduklarını ifade etti.

Powell: Enflasyon yüzde 2'ye gittiğinde faizi yavaşlatacağız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, üçüncü kez

yapılan 75 baz puanlık faiz artışından sonra yaptığı konuşmada,

"Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye

gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru

gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını

yavaşlatacağız." dedi.

30

Mersin Ağalar Limanı Cephane İskelesi

KİSKA



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi ekonomisinde düşüş enflasyonla derinleşti

Euro Bölgesi'nde iş dünyası aktivitesi rekor enflasyonun talebi

azaltması ve bazı şirketleri üretimde sınırlamaya zorlamasıyla

üçüncü ayda da daraldı.

S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s

(S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi

cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu

görünümünü "durağan" olarak korudu.

Bazı İngiliz firmalar 4 gün çalışmayı kalıcı hale getirecek

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan birçok

İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulama sona erdikten sonra

uygulamayı kalıcı hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere'de faizler 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak

yüzde 2,25'e çekti. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek

seviyeye çıktı.

Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC) yuandaki hızlı değer kaybının

ardından ekonomiyi destekleyici bir politikaya gitmedi ve

borçlanma faizini beklentilere paralel sabit tuttu.

İsviçre'de negatif faiz dönemi kapandı

İsviçre Merkez Bankası politika faizini eksi yüzde 0,25'ten yüzde

0,50'ye çekti. Böylelikle ülkede 8 yıldır süren negatif faiz dönemi

kapanmış oldu.

Norveç faizi 2011'den beri en yüksek seviyeye çıkarttı

Norveç Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 50 baz

puan artırdı. Banka, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığını

belirtti.

Japonya 24 yıl sonra ilk kez yene müdahale etti

Japonya, para politikasının ABD ile ayrışması nedeniyle yenin

yaşadığı değer kaybı sonrası 1998’den beri ilk kez Döviz

piyasasına müdahale etti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Yunanistan’da enerji desteği

Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas yaptığı açıklamada,

Hükümetin hanehalkını ve işletmeleri kış öncesi yükselen enerji

fiyatlarının etkisinden korumak için Ekim ayında 1,1 milyar Euro

daha elektrik faturası sübvansiyonu verileceğini bildirmiştir..

İtalya’nın enerji tedariki

Cezayir’den İtalya’ya iyi ilişkiler çerçevesinde 2022 yılı

başından bu yana öngörülenin çok üzerinde gerçekleşen 17,8

milyar metreküp doğalgaz tedariki, yıl sonuna kadar 10 milyar

metreküp ilave doğalgaz tedariki ile birlikte 28 milyar

metreküpe ulaşacaktır.

Kalkınma Bankalarından Yenilenebilir Enerji Atağı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Kalkınma

Bankası (ADB), Navoi vilayetinin Tamdy bölgesinde 500

megavatlık bir rüzgar çiftliği geliştirmek, inşa etmek ve

işletmek için bir proje için kredi fonlarının tahsis edildiğini

duyurdu. Tesis, her biri 4,5 MW kapasiteli 111 rüzgar

türbininden oluşacak. Yılda 1.599 GWh enerji üretecek ve yılda

890.000 tondan fazla karbondioksit emisyonunu önleyecektir.

Türkiye-Rusya İş Birliği Alanı

Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Fidan

Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) arasında işbirliği anlaşması

imzalanmıştır. Ayrıca Novorossisk NUTEP Yük Terminali

Türkiye’den gelen kamyon taşıyan feribotları kabul edecektir.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Katar’a seyahat edecekler için önemli bilgilendirme

Katar’a seyahat edecekler için COVID-19 ülke sınıflandırmaları

tamamen kaldırılmış ve Katar'a seyahat edecek tüm yolcular

için karantinadan muafiyet getirilmiştir. (Katar'a seyahat sonrası

COVID-19 virisüne yakalananlar hariç).

Aynı duyuruda devamla Katar'a iş amacıyla seyahat edecek

olanların; - Katar'a seyahatten 48 saat öncesinde PCR testi ya

da 24 saat öncesinde hızlı antijen testi yaptırması gerektiği ile

-Seyahatten 3 gün önce Ehteraz internet sitesi üzerinden ön

kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmiştir.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında Rusya'nın

Ukrayna'yı işgali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin

tanınması, Yunanistan ile gerginlik, Suriye ve İsrail-Filistin

ihtilafına kadar birçok konuya değindi.

→ Rusya'da 'kısmi askeri seferberlik' ilan edildi. Rusya Savunma

Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam

300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söyledi.

→ Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların

kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk

Cumhuriyetleri'nde, Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül

tarihlerinde referandum gerçekleştiriliyor.

→ Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve

Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Donetsk, Luhansk, Zaporijya

ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için başlatılan

referandumları kınadı.

→ Rusya ve Ukrayna arasında işgalin başından bu yana en geniş

kapsamlı esir takası gerçekleşti.

→ İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra

hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları devam ediyor.

Gösteriler neredeyse tüm ülkeye yayıldı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ BM Genel Sekreteri Guterres, gübre pazarındaki sorunun

acilen çözülmesi gerektiğini belirtti.

→ Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan silahlı çatışmanın

ardından bir barış protokolü imzalandı.

→ İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için Londra’da 500'ün üzerinde

lider ve üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla cenaze töreni

düzenlendi.

→ Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı. Ülkede 1

Ocak 2023'ten itibaren enerji ücretlerinde tavan fiyat

uygulamasına gidilecek.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Rusya-Ukrayna

savaşıyla birlikte başlayan yüksek enflasyon ve enerji krizi

sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi alınmasına yönelik

çalışma başlattıklarını söyledi.

→ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans

Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının

yakında bitebileceğini söyledi.

→ Tenisin efsane ismi Roger Federer, 24 yıllık kariyerini ezeli

rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı
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KÜLTÜR SANAT

"Ben Nazım" müzikali perdelerini açtı

Nazım Hikmet’in hayatını Zülfü Livaneli şarkılarının

düzenlemeleriyle sahneye taşıyan biyografik müzikal “Ben

Nazım”ın dünya prömiyeri 20 Eylül akşamı Harbiye Cemil

Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Zülfü Livaneli'nin Nazım Hikmet şiirlerinden bestelediği

şarkılarından oluşan müzikalde oyuncu Engin Hepileri, Nazım

rolünü üstleniyor. Müzik direktörlüğünü ve 40 kişilik

Symphonista Orkestrası'nın şefliğini Rengim Gökmen'in

üstlendiği müzikalin rejisi ve koreografisi Mehmet Balkan

imzasını taşıyor.
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KÜLTÜR SANAT

'17. İstanbul Bienali' sanatseverlerle buluştu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17.

İstanbul Bienali'nde sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı,

mimar, balıkçı, etnomüzikolog, deniz bilimci, kukla ustası ve

müzisyenlerin de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde

katılımcının 50’yi aşkın projesi yer alıyor.

17. İstanbul Bienali, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda

yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında

izleyiciyle buluşacak. Bienal mekânları, 20 Kasım’a kadar

pazartesi günleri hariç̧ her gün, 10.00-18.00 arasında ziyarete

açık.
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KÜLTÜR SANAT

Oscar ödüllü 'Avatar' 4K olarak yeniden beyaz perdede

Sinema salonlarında bu hafta 7'si yerli 10 film vizyona girdi.

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi "Avatar", 4K olarak

yeniden izleyiciyle buluşacak.

İlk kez 2009'da vizyona giren ve tüm zamanların en başarılı

yapımlarından biri olarak gösterilen film, "En İyi Sinematografi",

"En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç

Oscar kazanmıştı.
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