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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

26 Eylül – 02 Ekim 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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Geçtiğimiz hafta Karayolları Genel Müdürümüz Sayın

Abdulkadir Uraloğlu’nun nazik ev sahipliğinde üye

firmalarımızın temsilcileri ve Genel Müdürlük

bürokratlarımızla bir çalışma kahvaltısında bir araya gelme

şansını yakaladık.

Fiyat farkı uygulamaları, ödenek aktarımları, teminat

mektubu, all risk sigortası, krediye erişim ve kredi faizlerinin

yüksekliği gibi sektörümüzün güncel sorunları hakkında

çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Genel Müdürümüz

Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine içten ev sahiplikleri ve

yapıcı yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ortak hedefimiz idare-yüklenici arasında diyalog sürecinin

geliştirilmesi ve yatırımların hızla ekonomiye kazandırılması.

Güzel bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Eylül ayını geride bırakarak Ekim ayına

merhaba dedik.

Yeni yasama yılıyla beraber yüce

meclisimiz çalışmalarına başladı. 27.

dönemin son yasama yılının ülkemize

hayırlı olmasını diliyorum.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Eğitimlere yönelik hazırlıklar 

Lider Yapı Öğretmenleri

Projemizde yapı öğretmenleri için

düzenlenecek eğitim programları

hazırlıkları tamamlanıyor.

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

10 Ekim tarihinde İnşaat Boyacısı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu ile

başlayacak eğitim programlarının görüşülmesi için eğitmenlerle

24 Eylül Cumartesi günü çalışma toplantısı gerçekleşti.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Eğitimlere yönelik hazırlıklar 

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki

Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (IQVET-III) Hibe

Programı kapsamında hibe faydalanıcısı olduğumuz Lider Yapı

Öğretmenleri Projesi için toplantıda eğitim içerikleri üzerinden

geçildi. Eğitmenler metodlar hakkında bilgi verdi. Proje

uzmanları eğitim materyallerini sundu.

Toplantıda eğitim öncesinde uygulamalı eğitimlerin

gerçekleşeceği alanların ziyaret edilmesine karar verildi.

10 Ekim tarihinde eğitimlerde proje tanıtımlarının

gerçekleştirilmesinin ardından mesleklere ilişkin güvenli çalışma

yöntemleri hakkında eğitim verilecek.

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



TOPLANTI
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Karayolları Genel Müdürlüğü Çalışma Kahvaltısı

Karayolları Genel Müdürlüğü/Sendikamız işbirliğinde,

Üyelerimizin Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde karşılaştığı

sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması

amacıyla, Sayın Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, ilgili

daire başkanları ve üye firmalarımızın üst düzey temsilcilerinin

katılımı ile 26 Eylül Pazartesi günü bir çalışma kahvaltısı

toplantısı gerçekleştirilmiştir.



TOPLANTI
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Karayolları Genel Müdürlüğü Çalışma Kahvaltısı

Sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği

toplantının açılış konuşmaları İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Celal Koloğlu ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Uraloğlu

tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmalarını takiben İNTES Yönetim Kurulu Başkan

Vekili Merdan Hürmeydan, Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral

ve Murat Özler tarafından güncel sektör sorunlarına ilişkin

görüş ve öneriler paylaşılmıştır.



Karar’da sektörümüzle ilgili olarak özetle;

Esaslara göre feshedilen sözleşmelerde fesih başvurusunda

bulunan yükleniciye, fesih başvurusu öncesinde veya sonrasında

kesilen gecikme cezaları dışında, sözleşme ve eklerine göre

kesilen cezaların (iş programının süresinde hazırlanıp

verilmemesi, teknik personel ve makine teçhizatın

bulundurulmaması vb. durumlarda kesilen cezaların) iade edilip

edilmeyeceği konusunda;

Fesih tarihine kadar geçecek sürede, yüklenicinin 4735 sayılı

Kanunun geçici 6 ncı maddesinden doğan fesih hakkını saklı

tutarak sözleşme konusu işi yerine getirmeye devam etmesi

gerekmekle birlikte, ifa güçlüğüne bağlı olarak yerine

getirilemeyen yükümlülükler nedeniyle anılan maddenin

yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi ile fesih karar tarihi

arasındaki döneme ilişkin kesilen gecikme cezaları dahil tüm

cezaların iade edilmesi, 15/4/2022 tarihinden önceki döneme

ilişkin gecikme cezaları dahil tüm cezaların ise kesilmesi

gerektiği,

sonucuna varılmıştır.
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KAMU İHALE MEVZUATI

Geçici 5 ve 6 ıncı maddeler

Kamu İhale Kurumu web sayfasında Kamu İhale 

Kurulunun 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Olarak 

Alınan 21/9/2022 Tarihli Kararı yayımlandı.



Kurumunun web sayfasında, “03/10/2022 Tarihinden İtibaren

İhalelerin e-ihale Yöntemi ile Yapılmasının Zorunlu Olması

Nedeniyle EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat

Edilecek Hususlar” hakkında açıklama yayımlandı.

Buna göre 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f)

bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin,

elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu

olacağının hükme bağlandığı belirtilerek, idarelerin EKAP

üzerinden yürüttükleri ihalelere ilişkin işlemlerde herhangi bir

aksama olmaması için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin

bilgilere yer verildi.

10

MÜRTEZAOĞLU

KAMU İHALE MEVZUATI

E-İhale

Kamu İhale Kurumunun Elektronik İhale (e-ihale) Yöntemi 

Zorunluluğuna ilişkin açıklama geldi

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi – Filyos Kıyı Yaklaşım İşleri

ARAS DENİZ



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Ekim ayında gerçekleşecek toplantılara ilişkin organizasyon

yapıldı.

→ Karayolları Genel Müdürlüğü ile İNTES üyeleri arasında

gerçekleşen toplantı özetleri paylaşıldı.

→ İNTES Akademinin yıl sonuna kadar eğitim programları

planlandı.

→ 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.



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

12

27 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen

2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman

Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında

12/8/2022 ve 31/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla

İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar

 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen

2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman

Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında

14/7/2022 ve 5/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla

İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar

…………………………

18 Mart Çanakkale Çan Kireçtaşı Öğütme Tesisi

UET



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.

26 Eylül – 01 Ekim 2022 tarihleri arasında;

 SAKARYA 3GM İnşaat Taah. San.Ve Tic. Ltd.Şti Şantiyesinde

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi

 İZMİR Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerimizde 12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı,

 ANKARA Aso-Sem Sürekli Eğitim Merkezi sınav yerimizde

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi bireysel

Mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



TÜİK’in Eylül ayına ilişkin açıkladığı güven endekslerine göre

hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Açıklanan sonuçlara göre hizmet sektöründe %1,7, perakende

ticaret sektöründe %2,7 ve inşaat sektöründe ise güven %2,1

arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Güven Endeksi
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İnşaat sektörü bazında alınan kayıtlı siparişlerin mevcut

düzeyinde azalış beklenirken, çalışan sayında ise artış

beklenmekte. İnşaat sektöründe faaliyet gösterenlerin %53’ü

Mevcut kaynaklarında bir değişiklik yapmadan, talep artışı

karşısında girişimlerin faaliyetlerini arttıramayacağını

düşünmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Güven Endeksi
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Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik

duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen

bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış

tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve

inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin

ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılı Eylül ayında

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet

gösteren 1744 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp

toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirdiği güven

endekslerini açıkladı. Reel sektörde güven endeksi bir önceki

aya göre azalış yönünde.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi
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Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu

yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının

seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki

değerlendirmelerin güçlendiği görülmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi
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OECD Eylül ara dönem ekonomik görünüm raporunu açıkladı.

Raporda Rusya'nın Ukrayna saldırısından önceki Aralık 2021'deki

OECD tahminleriyle karşılaştırıldığında bu dönemde küresel

GSYİH'nın 2023'te en az 2,8 trilyon ABD doları daha düşük

olacağı tahmin edilmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

OECD Ekonomik Görünüm Raporu
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Çin’deki Covid-19 kaynaklı kapanmaların başta ülkedeki büyüme

tahminleri olmak üzere küresel büyümede yavaşlamayı

etkilediği belirtilmiştir. Raporda Türkiye ekonomisinin 2023 yılına

ilişkin büyüme tahminini %3 olarak korurken, 2022 yılı enflasyon

beklentisini %72'den %71'e indirdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

OECD Ekonomik Görünüm Raporu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 baz puan indirim kararı

vererek 12 puan olarak belirlediği para politikası kurulu

toplantısının özet metnini yayımladı. Raporda Jeopolitik risklerin

dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi

artarak sürmekte olduğuna vurgu yapıldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
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Kurul, küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik

risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan

ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından

finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmekte

olduğunu açıklamıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
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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/TL’de yeni zirveler test edilmeye devam ediliyor.

Dolar/TL’de gün içi 18,50 seviyeleri aşıldı. Dolar Endeksi zirveyi

zorluyor. Yurt dışında İngiltere, Japonya gibi ülkelerde buna

ilişkin müdahaleler sürmekte.

FED'in agresif eylemlerinin bir sonucu olarak ABD dolar

endeksi, son 20 yılın en yüksek seviyelerine tırmandı .

Yurt içinde Euro/TL kuru 18 TL’nin altına geriledikten sonra

yeniden bu oranın üzerine çıktı.

Güçlenen dolar karşısında gelişmiş ülkeler de faiz arttırım

politikalarına devam ediyorlar.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altında fiyatlar sterlinden destek buldu. Altının yönü sınırlı

yükselişte oldu. Ancak yüksek faiz ortamı emtia fiyatları

üzerinde baskı yaratıyor. Yanı sıra spot altın, doların rekor

seviyelere yükselmesiyle 2,5 yılın en düşük seviyesini görmesiyle

geçtiğimiz iki haftadır baskı görmeye devam ediyor.

Yurt içinde gram altın hem spot altın hem de dolardaki

yükselişten destek buldu. Gram altın yeniden 1000 TL

seviyesinin üstüne yükseldi. Doların güçlenmesine yönelik

beklentiler ile ABD 10 yıllık devlet faizlerinin %3,9 seviyesine

kadar yükselmesinin ardından kısmı düşüş gördü ve altın ters

korelasyon ile yükselişe geçti.

Altın Ocak ayına göre %31 arttı.10 gün öncesine göre %1,5

değer kazandı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Ham petrolde gündem fiyat düşüşleri idi Ancak bir taraftan ABD

stoklarındaki düşme haberleri, faiz politikaları, jeopolitik

gerilimler ve yaklaşan OPEC toplantısı nedeniyle petrol

fiyatlarındaki geri çekilme baskılandı.

Ian Kasırgası’nın Meksika Körfezi'ne ulaşmasının, ABD ham

petrol arzında aksamalara neden olmasıyla sekiz ayın en düşük

seviyesinden sıçrayarak son iki seansta bir nebze güçlendi.

FED'in agresif eylemlerinin bir sonucu olarak ABD dolar

endeksindeki tırmanış dolar cinsinden olan ham petrolü,

yabancı alıcılar için daha pahalı hale getirdiğinden petrol

piyasası üzerinde baskı yaratmakta. OPEC+ nın önümüzdeki

hafta gerçekleştireceği toplantıda petrol fiyatlarındaki düşüşü

baskılamak amacıyla üretimde azalmaya gidileceği beklenmekte.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine ve motorine zam gelmedi.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 30 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 23 Eylül ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 2,6 milyar dolar azaldı. Bu azalış tüzel kişi

mevduatlarındaki ve gerçek kişilerin mevduatlarındaki

azalmadan kaynaklandı.

23 Eylül ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 337,5 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki hafta %2,1 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 7,9 milyar TL değerinde arttı..

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep arttı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 281,6 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

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim en büyük savaşım faizdir. Faizi

yüzde 12'ye kadar düşürdük, yeter mi yetmez, bunu daha da

düşürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Para Politikası Kurullarında

bunun daha da inmesi gerektiğini telkin ediyoruz" dedi.

Dış ticaret açığı rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel

ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine

göre; Türkiye'nin dış ticareti ağustos ayında 11.2 milyar dolar açık

verdi. Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 160 arttı.

TCMB rezervlerinde 4 ayın en hızlı düşüşü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri

23 Eylül haftasında 3,9 milyar dolar düşüşle 110,8 milyar dolara

geriledi.

Kur korumalı mevduatta değişiklik

30 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kur korumalı

mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı.

Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri

arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar,

euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankaların ardından kamu

bankaları da Rus Mir ödeme sisteminden çıktı.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's

(S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu

"B+"dan "B"ye indirdiğini, kredi notu görünümünü ise

"negatif"ten "durağan"a çevirdiğini açıkladı.

Bankalar 8 ayda kârını beşe katladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)

verilerine göre bankalar Ocak-Ağustos döneminde kârını bir

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 420 artırdı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

EPDK Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizmasını uzattı

Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması uygulaması 6 ay daha

uzatıldı. Azami uzlaştırma fiyatları; doğal gaz santralleri için 4

bin 500 TL, ithal kömürü santralleri için 2 bin 750 TL, yerli kömür

santralleri için 2 bin 50 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1540 TL

olarak belirlendi.

Bloomberg HT Enflasyon Beklenti Anketi

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Eylül ayı enflasyon beklenti

anketine göre enflasyonun aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 84,5

olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AB ülkeleri enerji krizine karşı anlaşma sağladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, enerji krizine karşı elektrik

talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik

üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt

üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma

sağladı.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilere paralel

yüzde 0,6 daraldı.

Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 10'a yükselerek 71

yılın zirvesini gördü.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor tazeledi

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül’de çift haneye ulaşarak rekor

tazeledi. Bu durum Avrupa Merkez Bankası’nın agresif faiz

artışına devam edeceği beklentisini de güçlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvillerde geçici alım

yapacak

İngiltere MB piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun

vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını duyurdu.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 2020'den beri en düşük

seviyede

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven rekor yüksek enflasyon ve

enerji sıkıntılarının etkisiyle bu ay 2020'den beri en düşük

seviyeye geriledi.

Dünya Bankası Başkanı Malpass'dan Avrupa için 'resesyon'

uyarısı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, avrodaki zayıflama ve

yüksek enflasyonun Avrupa'da resesyon olasılığını artırdığını

ifade etti.

Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek finansman

Dünya Bankası'nın Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek ile

bu zamana kadar sağladığı acil durum finansman tutarı 13

milyar dolara ulaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tüketici güveni Eylül'de aşağı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi,

Eylül'de aşağı yönlü revize edilerek 58,6 oldu.

Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla iklim senaryosu çalışması

yapacak

ABD Merkez Bankası (Fed), iklimle ilgili finansal riskleri ölçme ve

yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla ülkenin 6 büyük

bankasının gelecek yıl pilot iklim senaryosu analiz çalışmasına

katılacağını duyurdu.

Hindistan Merkez Bankası faiz artırdı

Hindistan Merkez Bankası faizleri 50 baz puan artırdı ve artan

fiyat baskılarına karşı uyarı yaptı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk,

Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına

yönelik anlaşmaları imzaladı. Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna

topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu.

→ ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki

"ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil

yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

→ AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın

Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı

olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin hızlandırılmış

prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını açıkladı.

→ Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2

boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilip

giderilmeyeceğinin bilinmediği bildirildi.

→ AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat

uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti.

→ ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve

yıkıma yol açtı. 2 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı. Birçok

bölgede de olağanüstü hal ilan edildi.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına

uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü

üzerine başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler sürüyor.

→ Rusya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi ölürken,

24 kişi yaralandı.

→ ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid

Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık

11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde

başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

→ Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Forbes 400

sıralamasında ilk kez birinci sırada yer alırken, 14 yıl sonra ilk

defa zenginlerin toplam gelirinde azalma görüldü.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kosova Dış Ticareti

Kosova 2022 Yılı Ocak – Ağustos Döneminde en çok ithalatı

Türkiye’den gerçekleştirmiştir.

Gürcistan-Rusya sınırında yaşanan yoğunluk

Rusya kaynaklı siyasi gelişmelerin etkisiyle Gürcistan – Rusya

arasındaki tek sınır geçiş noktası olan Kazbegi/Lars Sınır

Kapısında ve tampon bölgede yığılmalarda artış

yaşanmaktadır.

Polonya’da doğal gaz

Polonya hükümeti, 4. Çeyrekte Polonya, Danimarka'nın boru

hattı bölümünün bir ay önce tam kapasiteye ulaşabileceğini

açıklamasının ardından yılın son çeyreğinde yeni inşa edilen

Baltık Boru boru hattından gelecek gaz ile iki kat gaz hacmine

ulaşmasını bekliyor.

Japonya’da Covid-19 önlemlerinin sonu

Japonya 11 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Kovid 19 pandemisi

nedeniyle uygulamaya koyulan sınır önlemlerinin

kaldırılacağını açıkladı. Ülkeye girişte uygulanan günlük

ziyaretçi kotası kaldırılacak ve pandemi öncesinde, ülkemiz

gibi vize uygulaması bulunmayan ülkelerden gelişte vize talep

edilmeyecektir.
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Cezayir’de demiryolu inşaatları

Cezayir’de demiryolları projelerinin yapımına ilgi duyabilecek

yerli ve yabancı firmaları tespit etmek amacıyla yayımladığı

çağrıya göre; proje bedelinin %30 ila %45’lik bölümü döviz

cinsinden belirlenecek ve yabancı firmaların en az bir yerli

firma ile ortaklık ve/veya taşeronluk anlaşması yapması

istenecektir.

Konuyla ilgili çağrı ilanına Cezayir Demiryolları Ajansı‘nın

(ANESRIF) aşağıdaki bağlantısından ulaşmak mümkün olup,

son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılar bağlantıdadır.
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KÜLTÜR SANAT

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve

Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın

Portakal Film Festivali, 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Bir hafta boyunca AKM Aspendos ve Perge salonları, Doğu

Garajı Kültür Merkezi, Karaalioğlu Parkı içindeki Yıldızların

Altında 1 ve AKM Doğan Hızlan Kütüphanesi arkasındaki

Yıldızların Altında 2 salonlarında filmler gösterimde olacak.

Bu yılki festivalde, sanatçılar Perihan Savaş ve Erkan Can'a "Onur

Ödülü", Zerrin Tekindor'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

verilecek.
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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 

Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak

nitelendirilen Stacey Kent, Başkent Kültür Yolu festivali

kapsamında 8 Ekim akşamı CSO Ada Ankara’da sahne alacak.

Kent, 2001 ve 2002 yıllarında İngiliz Caz Ödülleri ve BBC Caz

Ödülleri’nde en iyi vokalist seçilmiş, 2006’ da The Lyric isimli albümü

ile BBC Caz Ödülleri’ nde “Yılın Albümü” ödülünü almıştır. 2009

yılında Grammy’ye aday gösterilen sanatçı, tamamı Fransızca

şarkılardan oluşan “Raconte-Moi” albümünü 2010’ da yayınlamıstır.

Müzik kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır.
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Piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, 5 Ekim'de

İstanbul'da konser verecek. Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında

sahne alacak sanatçı, 5 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi'nde

(AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Sermet, konserde Franz Schubert'in "La minör Piyano Sonatı,

D.845", Franz Liszt'in "Si minör Piyano Sonatı, S.178" adlı

eserlerini yorumlayacak.
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