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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

24 -31 Ekim haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne

çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini

sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Sayın Üyemiz,
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Cumhuriyet Tarihinin İlk Barajı-ÇUBUK-1

DSİ ARŞİVİ



99 yıl önce bugün Meclis’teki tarihi oturumda Cumhuriyetin

ilanının ardından yaptığı konuşmada böyle diyordu Ulu

Önder Atatürk.

1919'da Samsun'da yakılan meşaleyle alevlenen ve Türk

ulusunun kahramanlıklarıyla zaferle sonuçlanan Milli

Mücadele’nin ardından yeni Türk Devleti’nin yönetim şekli bu

duygularla hayat bulmuştu.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını,

Cumhuriyet uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve

minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Cumhuriyetimizi 99 yaşında

"Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve

liyakatini hükumetinin yeni ismiyle

medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla

göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye

Cumhuriyet'i, cihanda işgal ettiği mevkiye

layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve

muzaffer olacaktır."
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Atatürk Havalimanı Açılışı-1935



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ İNTES’in gerçekleştireceği mevzuat toplantılarının ön

hazırlıkları yapıldı.

→ 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,

→ Çalışma Hayatına ilişkin bilgilendirmeler

→ Mali mevzuata yönelik güncellemeler, paylaşıldı.

İstanbul Havalimanına İlk İniş

29 Ekim 2018



MALİ HAYAT
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Resmi Gazete’nin 25.10.2022 tarihli mükerrer sayısında Hazine

ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca

hazırlanan 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında

makroekonomik, mali ve sektörel politikalar ile bunların hayata

geçirilmesine yönelik uygulamalar belirlenmiştir.

2023 Yılı Programı 



MALİ HAYAT

7

Ülkemizin kalkınması ve insanımızın refahının artışı temel

amacı doğrultusunda belirlenen hedef, politika, tedbir ve

performans göstergeleri yer almaktadır. Yıllık Programın

performans göstergeleri, Kalkınma Planında yer alan

hedeflerin yanı sıra program bütçe yaklaşımının gerektirdiği

bağlantıları da içermektedir.

2023 Yılı Programı 



MALİ HAYAT
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Programda; Türkiye ekonomisinde yüksek oranlı ve istikrarlı

büyümenin sağlanmasında finansmanın sürdürülebilir ve

sağlıklı kaynaklardan temin edilmesi, dış kaynaklara olan

bağımlılığın azaltılması ve kaynakların gelir artırıcı, istihdam

sağlayıcı ve verimlilik potansiyeli yüksek alanlara

yönlendirilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.

2023 Yılı Programı 



MALİ HAYAT
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2022 yılı kamu yatırım uygulamalarında; sektörel, bölgesel ve

proje bazındaki öncelikler dikkate alınarak ekonomik ve sosyal

altyapıyı geliştirecek yatırımlara ağırlık verilmiştir. Ulaştırma

sektörü için yüzde 27 pay, enerji sektörüne yüzde 13 pay

ayrılmıştır.

2023 Yılı Programı 



MALİ HAYAT
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2023 yılında yüzde 5,0 olması hedeflenen GSYH büyümesinin,

öngörülen yurt içi talep artışının yanı sıra sabit sermaye

yatırımlarının da katkısıyla dengeli bir yapıda gerçekleşmesi

öngörülmektedir.

2023 Yılı Programı 



MALİ HAYAT
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. Maddesinin Yabancı 

Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında karar yayımlandı.

Kurumlar Vergisi Kanunu

Kararda, Kurumların 31/03/2022 tarihli bilançolarında yer alan

yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru

üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk

lirası varlığını en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma

hesaplarında değerlendirmeleri halinde, söz konusu hesapların

dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak

üzere, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer

kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğuna ilişkin

kararın, 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar

için de uygulanacağı belirtilmektedir.

NUROL TEKNOLOJİ



SEKTÖREL
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KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi 

Kurumlar Vergisi Kanunu

Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat

firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı

bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat

Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlanmıştır.

Destek paketi kapsamında;

→ KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL, kredi üst limiti

46,6 Milyon TL,

→ KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon TL, kredi

üst limiti ise 200 milyon TL

olarak gerçekleşecektir.

Yusufeli Barajı



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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25 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve

Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Olarak Teati Edilen ve 23 Şubat 2022 Tarihli ve 7379

Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Notaların

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti

Bakanlar Kurulu Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş

Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe

Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve

Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında

Karar

 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına

Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 14-15 Ekim 2020

Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklerin 4 Şubat 2022

Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında

Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti

Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında

İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında

Karar



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu

Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve

Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak

Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar

Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak

Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşmanın

Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Arşivi 



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.

24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında;

İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerinde bireysel adayların 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2

(Rev 0) Mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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MYK Denetimleri

Mesleki Yeterlilik Kurumunun her yıl düzenli olarak yaptığı

gözetim denetimi 24-25 Ekim Tarihlerinde Türkiye MYM genel

merkezinde gerçekleşmiştir. Denetim sonucunda demo

sınavları da incelenen 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı

rev.03 ve 11UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı meslekleri

revizyon geçişi onaylanarak denetim başarılı bir şekilde

sonuçlandırılmıştır.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında hem

hizmet, hem perakende hem de inşaat sektöründe artış gösterdi.

Hizmet ve perakende sektörü 100 değerinin üstünde oldu. İnşaat

güven endeksi ise 100 değerinin altında değer aldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Güven Endeksi 
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İnşaat sektöründe mevcut kaynaklarında bir değişiklik yapmadan,

talep artışı karşısında girişimlerin faaliyetlerini arttırabilme

durumları dağılımına bakıldığında ankete katılanların %51

arttırabilme durumunda olmadığını belirtmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Güven Endeksi 
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TCMB tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ile imalat

sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin,

yakın geçmiş ve mevcut durum hakkındaki değerlendirmeleri ile

geleceğe yönelik beklentilerinin izlenerek, imalat sanayinin kısa

dönemdeki eğilimlerini yansıtacak göstergelerin üretilmesi

amaçlanmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi 
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İktisadi Yönelim İstatistikleri kapsamında derlenen İmalat Sanayi

Kapasite Kullanım Oranı istatistikleri ile imalat sanayinde faaliyet

gösteren işyerlerinin, mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen

gerçekleşen kapasite kullanımlarının izlenmesi amaçlamaktadır. Bu

amaçla izlenen İmalat Sanayi Kapasite kullanım oranı Ekim ayında

yıllık 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İmalat Sanayi Güven Endeksi 

20



Ekonomik Güven Endeksi 97,1 seviyesi ile güveni işaret eden 100

seviyesine yakınsadı. Şubat 2022 döneminden itibaren en yüksek

değeri aldı. Endeks 2021 yılının Ekim ayında 102 değerini almıştı.

2020 yılının Mart ayında ise 58,4 ile dip seviyesini görmüştü.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi
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TCMB 2022 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin enflasyon raporunu

açıkladı. Raporda enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Jeopolitik riskler başta olmak üzere, resesyon beklentileri, enerji ve

gıda fiyatlarında yukarı yönlü beklentiler yüksek enflasyon

tahminine neden olmakta.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu 
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Başkan Şahap Kavcıoğlu yapmış olduğu basın toplantısında

dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda ekonomik veriyi de paylaştı.

Başkan Kavcıoğlu’nun sunumuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu 

23

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/477951ec-018f-4247-b04b-e3a44a94f15e/SunumB27_10_2022.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-477951ec-018f-4247-b04b-e3a44a94f15e-ogoL7AI


TÜİK çevre konusu ile ilgili istatistikler de yayımlanmakta. Yıllık

olarak yayımlanan istatistikler kurumların çevre koruma

harcamaları ile ilgili faaliyetlerini içermektedir. Buna göre çevre

koruma için geçtiğimiz yıl 13,6 milyar TL’lik harcama yapılmıştır.

Çevre yatırımlarının GSMH’daki payı ise %0,9 olmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

Çevre Koruma Harcamaları 
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Kamu İhale Web sayfasında yayımlanan haftalık ihale

istatistikleri grafikteki rakamlardan oluşmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu ihale Kurumu 

25



TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Bu hafta euro/dolar paritesi 20 Eylül'den beri ilk kez «1»

seviyesinin üzerine yükseldi. Euro yükselişte olsa da FED’in

gelecek hafta şahin duruşu dolarda güçlenme beklentisi

yaratmakta. Euro TL karşısında Perşembe günü değer kazandı.

Ancak Cuma yeniden «1» seviyesinin altına indi.

Euro bu hafta Dolar/TL seviyesinin üzerine yükseldi. Hafta içi

dolar endeksi 109 seviyesine kadar gerilese de Cuma yeniden

110 seviyesine yükselişe geçti

Avrupa Merkez Bankasının faiz politikasına rağmen dolar güçlü

duruşunu sürdürüyor. Başkan Lagarde’nin açıklama yaptığı

sırada dolar/Euro paritesi 1 seviyesinin altına geriledi.

Sterlin cephesinde ise siyasi dalgalanmalar nedeniyle değer

kaybı devam ediyor.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın bu hafta sakin bir patikada ilerledi. FED’in faiz politikaları

nedeniyle 1650-1680 seyri devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna

işgali ile rekor seviyelere yükselen ve 2000 ONS doları aşan

spot altın ABD’nin güçlü dolar politikaları ile rekor seviyede

düşüş göstermişti.

ABD 10 yıllık devlet faizleri %4 seviyesine geriledi. Hafta içi

yükselme eğilimi gösteren altın fiyatları kısmı yükseldi.

Altın Ocak ayına göre %29 arttı.10 gün öncesine göre %0,27

değer kaybetti.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Her ne kadar Covid-19 olağan bir grip vakası gibi görülse de

Çin’in uyguladığı agresif sıfır vaka politikası petrol fiyatlarını

baskılamaya devam ediyor. Zira Çin dünyanın en büyük ham

petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi konumunda

bir ülkedir.

Resesyon endişeleri talep beklentisini sınırlaması da perol

fiyatlarını baskılıyor. Tüm bu parametrelerin yanında OPEC+

grubunun günlük petrol üretiminde kısıntıya gitmesine dair

sürdürdüğü politikalar, Avrupa’nın Rusya yaptırımlarındaki yeni

adımları petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini sınırlandırıyor.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine ve motorine zam gelmedi.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 29 Ekim itibariyle

5,66 lira oldu.

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 21 Ekim ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 596 milyon dolar arttı. Bu artış tüzel kişilerin

mevduatlarındaki artıştan kaynaklandı.

21 Ekim ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 350,8 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki haftada %2,0’dan, %2,1’e yükseldi.

Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son iki hafta

%18,3’ten, %18,0’a geriledi. Konutta ise kredi oranları, %21’den,

%20’7 ye geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 1,4 milyar TL değerinde arttı..

Konut kredileri azaldı. Taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep

arttı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 281,7 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 613 bin 457 kişi

olarak %97,8 arttı, tüketici kredilerinde 748 bin 245 kişi ile %7,8

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 ise yeniden 700 seviyesinin altına indi. Rusya

halan risk primi en yüksek ülke. Rusya’yı 23 Ekim tarihinde

CDS’leri en yüksek seviyeye ulaşan Mısır izledi. Hafta sonunda

toparlanma görülse de ülke CDS’i 1063 seviyesinde.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB: Politika-kredi faizi makası dengesi yakından takip ediliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklentilerin

üzerinde faiz indirim kararının alındığı 20 Ekim'deki toplantının

özetini yayımladı. Metinde, "Son dönemde belirgin şekilde

açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati

tedbirlerin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir"

denildi.

Dış ticaret açığı Eylül'de %268 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül ayına ilişkin dış ticaret

verilerine göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre

yüzde 268,1 artarak 2,6 milyar dolardan 9,6 milyar dolara

yükseldi.

KKM'de kurumlar vergisi istisnası dövizler için de uygulanacak

Kurumların kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr

payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi

istisnası, bilançolarında yer alan yabancı paralar için de

uygulanacak.

Türkiye'ye Eylül'de yabancı turist girişi yüzde 55,8 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2021 yılı ilk 9 ayına göre

yüzde 87,13 artış gösterdi. 40 milyon turistin geldiği Ocak - Eylül

döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4 milyon

527 bin ile Almanya oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Türk-İş gıda enflasyonu rekor tazeledi

Türk-İş Araştırması'nın 2022 Ekim ayı sonucuna göre; açlık sınırı

7,425 TL'ye, yoksulluk sınırı 24,185 TL'ye yükseldi.

Türkiye'ye Eylül'de yabancı turist girişi yüzde 55,8 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2021 yılı ilk 9 ayına göre

yüzde 87,13 artış gösterdi. 40 milyon turistin geldiği Ocak - Eylül

döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4 milyon

527 bin ile Almanya oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda

yüzde 2,6 büyüdü.

ABD'de tüketici güveni 3 ayın dibinde

ABD'de Ekim ayı için tüketici güveni resesyon endişeleri ve

yaygın enflasyonun tüketiciler üzerinde baskı yaratmasıyla

beklentilerin üzerinde düşerek üç ayın en düşük seviyesine

geriledi.

AMB agresif faiz artışına devam etti

Avrupa Merkez Bankası (AMB) resesyon endişelerina rağmen

rekor yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına 2.

ayda da devam etti. AMB Eylül toplantısının ardından Ekim

toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışı yaptı.

IMF Başkanı'ndan faiz mesajı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva,

Merkez Bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri

'nötr seviyeye' ulaşana kadar artırması gerektiğini belirtirken bu

noktaya henüz ulaşılmadığını söyledi.

Dünya Bankası raporu: Enerji fiyatları 2023'te yüzde 11 düşecek

Dünya Bankası, enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 59,1 artmasının

ardından 2023'te yüzde 11,2 düşmesinin beklendiğini bildirdi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin'de rekor bütçe açığı

Gevşek para politikası uygulayan ve ekonomik aktivitedeki ivme

kaybıyla dikkat çeken Çin'de bütçe açığı da rekor seviyelere

yükseldi. Yılın 9 ayında bütçe açığı 7,16 trilyon yuan (980 milyar

dolar) seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası faiz indirimlerine ara verdi

Rusya Merkez Bankası savaşın başlamasından bu yana ilk kez

politika faizini değiştirmeyerek yüzde 7,5'te tuttu. Banka böylece

6 toplantı üst üste yaptığı faiz indirimlerine ara verdi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon ekim ayında yüzde 10,4'e yükseldi ve

1951'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Alman ekonomisinde sürpriz büyüme

Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi

Yurtiçi Hasıla bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe

kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Fransa’da enerji krizine karşı yaklaşık 12 milyar euroluk yeni

yardım

Fransa'da yüksek enerji faturalarına karşı şirketler ve belediyeler

için maliyeti 12 milyar euroya varan yeni yardımlar yapılacak.

Japonya'da 199 milyar dolarlık enflasyonla mücadele paketi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, enflasyonun etkisini

hafifletmek için 29 trilyon yenlik (199 milyar dolar) ek bütçe

talimatı verdi.

Brezilya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Brezilya Merkez Bankası(BCB), gösterge faiz oranında beklendiği

gibi değişikliğe gitmedi.

Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesine çıktı

Avustralya'da enflasyon 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye

çıkarken, faiz artırımlarının yeniden hız kazanacağı yönündeki

fiyatlamalar da arttı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Rishi Sunak, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı ve

resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Sunak, görevi

devraldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada kısmen eski

Başbakan Liz Truss'ın hatalarını düzeltmesi için göreve

getirildiğini ve ülkenin içinde bulunduğu "derin ekonomik

krizi" aşmak için zor kararlar alması gerektiğini belirtti.

→ İngiltere'de orta vadeli mali planı açıklama tarihi 17 Kasım'a

ertelendi.

→ ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki

eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde çekiçli saldırıya

uğradı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya

şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin

tamamlandı. Musk, Twitter'ı geniş bir inanç yelpazesinin

şiddete başvurmadan tartışılabileceği ortak bir "dijital kent

meydanına" sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli

olması nedeniyle satın aldığını ifade etti.

→ Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın

almasının ardından yaptığı açıklamada, "Twitter artık akıllı

ellerde" dedi.

→ Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 300 bin yedek askerin

Rus ordusuna alımını öngören kısmi seferberlik sürecinin

tamamlandığını açıkladı.

→ Irak'ta Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki yeni

hükümet Meclisten güvenoyu aldı.

→ İsrail Başbakanı Lapid, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi

konusunda varılan anlaşmayla birlikte ülkesinin yakında

Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağını söyledi.

→ Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni benzinli ve dizel

otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasında

anlaşma sağladı.

→ Seçimlerin 2. turu için yarın sandık başına gidecek Brezilya

halkı Lula ile Bolsonaro arasında bir tercih yapacak.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Taylan’da mülk edinme

Tayland Kabinesi, İçişleri Bakanlığı'nın yabancıların konut amaçlı 

bir rai'ye (1600 metrekare) kadar arazi sahip olabilmesi önerisini 

onayladı. Hâlihazırda Tayland'da kat mülkiyeti dışındaki tüm 

arazi ve mülk alımları, yalnızca Tayland vatandaşları ile 

sınırlandırılmıştır.

Macaristan’da enerji destekleri

Hükümet, 2 Kasım'dan itibaren büyük şirketlere enerji

verimliliklerini artırmayı amaçlayan yatırım projeleri için toplam

150 milyar Ft (yaklaşık 366 milyon avro) değerinde sübvansiyon

verecek.

Yunanistan’da enerji destekleri

Yunanistan’da ısıtma ödeneği planı açıklanmıştır. Isıtma ödeneği

için başvuru platformu, Ortak Bakanlar Kararı'nın

imzalanmasının ardından Kasım ayında açılacaktır. Isıtma

ödeneğinin Noel öncesi başlaması ve Nisan 2023’e kadarki

dönemi kapsaması beklenmektedir.

Avrupa’da yeşil enerji koridoru

Portekiz, İspanya ve Fransa'nın "yeşil enerji koridoru" adı verilen

bir proje kapsamında bir gaz boru hattının oluşturulması için

"anlaşmaya" vardılar. Üç hükümet, Fransa ve Avrupa enerji

piyasasına bağlayacak, 'yeşil enerji koridoru’ olarak

adlandırılacak yeni bir projeyle değiştirmek için bir anlaşmaya

varmış oldular.
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Özbekistan-Türkiye yatırımları

İnşaat Malzemeleri Sanayisini Geliştirme Konseyi Başkanı Sahi

Annakliçev ile Türkiye İnşaat Malzemeleri Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Göçük arasında toplantı

düzenlendi.

Toplantıda, Özbekistan'ın yapı malzemeleri üretim sektörünün

köklü reformunda ve yeni seviye çıkartılmasında Türkiye'nin

tecrübesinden yararlanılması konuları ele alındı.

Bölgelerde kurulan inşaat malzemeleri üretimi ve konut inşaat

klasterlerine Türk yatırımcıların ilgisinin artırılması konusunda

kalıcı işbirlikleri kurulması konusunda mutabakata varıldı.
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KÜLTÜR SANAT

Güle güle büyük usta!

Türk televizyon ve radyo tarihinin duayen sunucusu Halit Kıvanç

97 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde

önemli katkıları olan Kıvanç, birçok ilke imza attı, olimpiyatlar ve

büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları da

sunan Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramlarının da vazgeçilmez sunucusu oldu.

Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele ile 17 yaşındayken röportaj

yaparak tarihi bir başarıya imza atan Kıvanç’ın bu anısına

fotoğraftaki linkten ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

26.Uluslararası Ankara Caz Festivali

26. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 6-16 Kasım 2022 tarihleri

arasında Cazİklimi teması ile gerçekleşiyor.

Uluslararası Ankara Caz Festivali ayrıntılı program için web

sitesini ziyaret edebilirsiniz..

https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali

44

https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali


KÜLTÜR SANAT

«Memleketimden İnsan Manzaraları»

1939'da Haydarpaşa basamaklarında başlayan; işsizlik, açlık ve

savaş gibi hem ülke hem dünya sorunlarını tartışarak yarınlara

umutla bakan hikaye: Memleketimden İnsan Manzaraları. Nazım

Hikmet'in bu geniş hacimli ustalık eseri Rutkay Aziz'in rejisiyle

seyircisiyle buluşuyor.

Memleketimden İnsan Manzaraları, 31 Ekim Pazartesi akşamı

Fişekhane’de.
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