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Bartın’ın Amasra İlçesi’nde meydana gelen 

maden kazasında hayatını kaybeden 

vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli 

ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dileriz. 
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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

10-17 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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Irmak Karabük Zonguldak Demir Yolu
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Kara, kapkara bir gündü cuma. Bartın’dan gelen haberle

sarsıldık. Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden

kazası ülkece hepimizi derinden etkiledi.

Dünyanın en kutsal, en zor mesleklerinden birini icra eden

maden işçilerimiz görevleri başında yakalandılar elim

kazaya.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır,

yaralılara acil şifa diliyorum.

Bu acının son olmasını, ülkece bir daha böyle acılarla

sınanmamayı temenni ediyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Bazı günler, bazı anlar maalesef her

şey anlamını yitiriyor. Öyle ki

kelimeler kifayetsiz kalıyor

hissettiklerimizi, acılarımızı tarif

etmekte.

Ne yazık ki ülkece öyle bir andayız.

Ne söylesek zor, ne söylesek boş

sanki.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin İlk eğitimleri inşaat boyacısı

mesleğinde 10 Ekim haftasında başladı. İlk 2 gün teorik

eğitimler gerçekleşti. Eğitimlere 14 kişi katıldı.

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.

Uygulama Eğitimleri 

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve 

Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak yapı öğretmenlerimizi 

pratik eğitimler sırasında ziyaret etti. 

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.

Saha ziyareti ardından sınav

İnşaat Boyacısı Yetiştirme ve

Geliştirme Kursu Cumartesi

günü sınavla noktalandı.

Eğitimlerin beşinci günü ise

yapı öğretmenlerimiz için saha

ziyaretleri gerçekleşti.

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

Öğretmenlerimize projemize sağladıkları katkı için teşekkür 

ediyoruz. Bugünden bir sonraki hafta eğitimlerimize misafirimiz 

olacak yapı öğretmenlerimiz için hazırlıklara başladık.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Genel sekreterlik tarafından bürokrasiye ziyaretler yapıldı

→ 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,

→ Çalışma Hayatına ilişkin bilgilendirmeler

→ Mali mevzuata yönelik güncellemeler

→ Makro ekonomik gelişmeler

paylaşıldı.



ETKİNLİK

Ortak Paylaşım Forumu 

“Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana temasıyla düzenlendi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu

yıl dördüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu, 13 Ekim

Perşembe günü gerçekleştirildi. “Çalışma Hayatında

Sürdürülebilirlik” ana temasıyla düzenlenen Forum, çalışma

hayatının üçlü sacayağını oluşturan kamu, işçi ve işveren

temsilcilerini tekrar bir araya getirdi.

Forumda, iklim krizine karşı nasıl önlemler alınabileceği, refahın

nasıl adil paylaşılabileceği, ikiz dönüşümün çalışma hayatına

getireceği etkilerin nasıl yönetilebileceği ve yeşil mesleklere

bugünden nasıl hazırlanılabileceği konuları derinlemesine

değerlendirildi.
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GÜNDEM
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İlk Evim Arsa İlk İş Yerim projesinde «DOĞRU» lar ve «YANLIŞ» 

bilinenler bağlantıdadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İlk Evim Arsa İlk 

İş Yerim projesinde “15 Doğru 15 Yanlış” başlığı altında yanlış 

olarak ifade edilen doğru bilgileri başlıklar halinde açıkladı.;

YANLIŞ DOĞRU

Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz. Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de 

başvurabilir.

Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre 

artacak.

Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır

Arsada ödemeler kura çekildikten hemen 

sonra başlayacak

Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa 

belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla 

sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın 

yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler 

ödenmeye başlayacaktır.

Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı 

bulunmuyor.

İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 

16.000 TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. 

İstanbul için gelir şartı 18.000 TL’dir.

Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak. Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.

Arsayı alan ev yaparken TOKİ desteği 

olmayacak.

Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, 

mühendislik desteği verecek, ancak, kendi 

projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi 

kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa 

alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik 

desteği verecek.

Arsa almaya hak kazanan kişi arsayı hemen 

satabilir.

Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve 

inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun 

ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin 

edildikten sonra satışa engel bir durum 

kalmayacaktır.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/turkce/faaliyetler/ilk-evim-arsa--8230-71584-20221013145349.pdf


GÜNDEM
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İlk Evim Arsa İlk İş Yerim projesi

YANLIŞ DOĞRU

Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için 

başvuru yapabilir

Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı 

haneden eşler başvuru yapamaz, yapması 

halinde tüm başvurular geçersiz sayılır

Evi olan arsaya başvurabilir. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, 

eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi 

bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait 

arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya 

apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa 

payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri 

olan kimseler arsaya başvurabilir.

Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan 

başvuramaz.

Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa 

başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir 

dairesine karşılık olan arsa payına sahip 

olmaması şarttır.

Arsa kurasında hak sahibi olanlar arsa 

tahsisinin ardından istediği zaman konutunu 

yapmaya başlayabilir

Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis 

tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut 

inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının 

tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için 

müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden 

itibaren en geç bir yıl içinde konutunu 

yapmaya başlamaları ve önceden tespit 

edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat 

taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde 

bitirmeleri şarttır.

2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının 

yaptırımı yoktur

İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara 

uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir 

hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş 

olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu 

bedelin kesilerek kalan meblağ iade edilir ve 

tahsisi geri alınır..



ATAMALAR
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Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Sn. Yasin Ekrem SERİM 

Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdür Yardımcılığına

Sn. Emin AKSEKİ  

atanmıştır. 

TCDD Arşivi



ATAMALAR
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 

Yargıtay'a 10 yeni üye seçti 

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından

Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Seçim sonucuna göre Yargıtay

üyeliğine şu isimler seçildi:

• HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan

• Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası

• Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken

• Hakim Döndü Deniz Bilir

• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız

• HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın

• Ali Murat Soylu

• Deniz Gül

• Nurullah Bodur

• Hakim Emine Erdoğan.

……………………..



TÜİK’in Ağustos ayına ilişkin iş gücü rakamlarını yayımladı. İşsizlik

azalarak tek haneli rakama geldi. İşsizlik 2013 yılında %9’a kadar

geriledikten sonra devam eden aylarda çift haneli rakamlara

erişmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri 
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Ağustosta %9,6 olarak gerçekleşen işsizlikte kadın işsizliğinde bu

oran %12,5 olurken, erkek işsizlikte %8,2 olarak gerçekleşti. Kadın

ve erkek işsizliği arasında denge kadın istihdamı açısından negatif

yönde. İstihdam edilenlerin %67’sini erkek işgücü oluşturdu.

İşsizlerin %56’sı ise kadın.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri 
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Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer

işinde/işlerinde fiili olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup,

daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu

takdirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerden olan

geniş tanımlı işsizlik oranı Ağustos’ta %22,4 olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri 
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Eylül ayında İŞKUR aracılığıyla 103.975 işe yerleşme gerçekleşmiştir.

İşe yerleştirilenlerin 62.672’si (%60,3) erkek, 41.303’ü (%39,7)

kadındır. İŞKUR 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 1.023.350 işe

yerleştirmeye aracılık edilmiştir

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstatistikleri 
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Eylül 2022’nin ilk dokuz ayında inşaat sektörümüzde 127.940 açık

iş bulunduğu belirtilmiş olup bu açık işlerden 91 bin 831 kişinin işe

yerleştirilmesi yapılmıştır. Türk Müteahhitlik Hizmetlerinin yoğun

gerçekleştiği Rusya’ya yılın ilk dokuz ayı için 1.065 kişi çalışmaya

gönderilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstatistikleri 
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Merkez Bankası tarafından açıklanan Ağustos ayı ödemeler

dengesi istatistiklerine göre yıllık cari açık son dört yılın zirvesine

ulaştı. 2017 yılının tamamında cari açık 40,8 milyar dolar olmuştu.

Ağustos 2018 yılından bu yana cari açık en yüksek seviyeye ulaştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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Resmi rezervler 18,1 milyar dolara ulaştı. Net Hata noksanı kalemi

ise rekor seviyede. Net hata noksanı tarihsel yüksek noktaya

ulaşarak 2022 yılı ilk sekiz ayı için 28,3 milyar TL oldu.

Net Hata Noksanı TCMB sayfasında şu şekilde tanımlanmıştır.

Net işlemin eşit değerde alacak ve borç kayıtlarıyla kaydedilmesi,

böylece “Cari İşlemler Hesabı’’ ve “Sermaye Hesabı”nın

toplamının her zaman “Finans Hesabı” kalemine eşit olması

gerekmektedir. Ancak, verilerin değişik kaynaklardan elde

edilmesi, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları

yaratmakta; sonuç itibarıyla oluşan farklar Net Hata ve Noksan

(NHN) kalemine “kalıntı” şeklinde yansımaktadır

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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Ağustos ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki

yılın aynı ayında 4.971 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay

6.276 milyon ABD doları fazla vermiştir. Enerji ithalatında da

Ağustos ayında zirveye ulaşılmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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İnşaat Maliyet Endeksi (İME), işçilik ve malzeme ayrımında inşaat

maliyetlerindeki değişimleri ölçen fiyat endeksidir. Endeksin yönü

yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Ağustos ayında yeni zirve

noktası görüldü.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi 
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İnşaat Maliyet Endeksindeki rakamlara malzeme ve işçilik

kalemlerinin ve ağırlıklarının belirlenmesi için yapı tiplerini temsil

edecek şekilde 77 inşaat projesi analiz edilerek ulaşılmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi 
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TÜİK Ağustos 2022’ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna

göre Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro

endeksi yıllık %130,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına yıllık

sanayi sektörü ciro endeksi %123,7, inşaat ciro endeksi %111,5,

ticaret ciro endeksi %127,3, hizmet ciro endeksi %160,1 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksi 
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Dış Ticaret Endeksleri Ağustos ayı verileri dip seviyesine geldi.

TÜİK’in tabloları incelendiğinde dış ticaret haddi 73,0 seviyesi ile

2013 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş. Dış ticaret

haddi 2020 yılının Nisan ayında 103,6 seviyesine kadar yükselmişti.

Covid-19 salgınını takip eden aylarda ise düşüş gözlemlenmekte.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksi 
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TÜİK Ağustos 2022’ye ilişkin sanayi üretim endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretim endeksi yıllık bazda %1,00 artarak iki

yıllık periyodun en düşük artış oranını gerçekleştirdi. Aylık artışta

ise Temmuzda 6,4 daralma ile dip seviyeyi görmüştü. Bu ay ise

ayılık artış baz etkisi ile pozitif değer alarak %2,4 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 
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Alt sektörler bazında ise 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre

%12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 arttı ve elektrik,

gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%3,5 azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 
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TÜİK perakende satış hacimlerinin Ağustos ayı verilerini açıkladı.

Veriler artış yönlü bir performans sergiledi. Sabit fiyatlarla

perakende satış hacmi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre %9,0 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış Hacmi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından piyasa

katılımcılarının beklentilerini içeren anket yayımlandı. Buna göre

enflasyon beklentisi sınırlı olarak yükseldi. Piyasa katılımcıları cari

ay sonu gecelik faiz oranı beklentisini azaltarak %11,25’e aşağı

revize etmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Beklenti Anketi 
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TÜİK haftanın son işgününde Eylül ayı konut satış istatistiklerini

açıkladı. Eylül ayında 113.402 konut satışı gerçekleşti. Yılın ilk

dokuz ayında en yüksek konut satışına 134.170 konut ile Mart

ayında ulaşılmıştı. En az konut satışın gerçekleştiği il 40 konut ile

Hakkari oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 
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Konut faizlerinin yüksek oranı ipotekli konut satışlarını da

etkilemekte. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında

bir önceki yılın aynı ayına göre %43,0 azalış göstererek toplam

konut satışları içerisinde %15 pay aldı. İlk el konut satışlarının

payı ise %31 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 
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Çiftçinin üreterek piyasaya satışını yaptığı ürünlerin ilk el satış

fiyatlarındaki zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin

oransal göstergesini aylık olarak izlemek amacıyla

hesaplanmakta olan tarımsal ÜFE yükselişini sürdürdü.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal ÜFE 
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Kamu İhale Web sayfasında yayımlanan haftalık ihale

istatistikleri grafikteki rakamlardan oluşmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu ihale Kurumu 
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Bu hafta piyasalar ABD’den gelen TÜFE beklentisine odaklandı.

ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde

gerçekleşti. Bu durum piyasaların FED’in agresif faiz politikasını

sürdüreceğine dair beklentilerini kuvvetlendirdi. Gelişmeler

doların güçlü para birimi olmasına dayanak oldu. Verilerin

açıklanmasının ardından günü yüzde 0,6'lık düşüşle 112,5'ten

tamamlasa da Cuma yeniden 112,7 seviyelerine

yükseldi. Dolar/Euro’da da dolar Euro karşısındaki güçlü

konumunu sürdürüyor.

Küreselde önemli gündem maddelerinden birisi de Sterlin idi.

İngiltere'deki siyasi gelişmeler nedeniyle sterlin dolar karşısında

değer kaybetti. Yurt içinde ise Dolar/TL yatay bir seyir izliyor.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Küreselde spot altın fiyatları ise halan baskı altında. FED’in güçlü

faiz artışını sürdüreceği yönündeki beklentilerin netleşmesi ile

dolar değerlenirken altın aşağı yönlü hareket ediyor. Altının

ONS fiyatı 1.640 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın Cuma

en yüksek 1671 dolar seviyesini, en düşük 1650 dolar seviyesini

gördü. Yurt içinde dolardan destek bulan gram altın küreseldeki

düşüşün etkisi ile 1000 TL bareminin yeniden altına indi.

Haftaya %3,8 oranında başlayan ABD 10 yıllık devlet faizleri

Cuma günü %3,9’e kadar yükseldi. Altın fiyatları geriledi.

Altın Ocak ayına göre %30 arttı.10 gün öncesine göre %3,18

değer kaybetti.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta bezinde gündem OPEC toplantısı ve ABD Başkanı

Biden’ın petrol fiyatları ile ilgili açıklamalarıydı. OPEC

toplantısından ekonomilerdeki yavaşlama ve yüksek enflasyonu

gerekçe göstererek küresel petrol talebine ilişkin artış

öngörüsünü aşağı yönlü revizyonu çıktı. Kurum geçen hafta da

günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı almıştı.

Biden ise benzin fiyatlarının düşmesi gerektiğine dair

açıklamalarda bulundu. Ayrıca ABD'nin ticari ham petrol

stoklarındaki artış nedenleriyle petrol fiyatları dalgalı bir seyir

izliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı yayınlanan eylül ayına ilişkin "Petrol 

Piyasası Raporu"nda ekonomik durgunluk endişelerinden dolayı 

petrol talebine dayalı öngörülerini aşağı çekti. 
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine ve motorine zam geldi. Benzine bir liranın

altında zam gelirken, motorine 2 liraya yakın zam yapıldı.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 15 Ekim itibariyle

6,73 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 7 Ekim ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 2,9 milyar dolar arttı. Bu artış gerçek kişilerin

mevduatlarındaki artıştan kaynaklandı.

7 Ekim ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 347,3 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki haftada %2,0 oldu. Ticari kredilerin

ağırlıklı ortalama faiz oranı son iki hafta %19,4’den, %19,0’a

geriledi. Konutta ise kredi oranları, %20,4’den, %20,8’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 2,6 milyar TL değerinde arttı..

Konut, 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 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 (763) 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

TCMB'nin brüt rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7

Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 928 milyon

dolar artarak 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz

rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon

dolara yükseldi.

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken,

2023 yılı için aşağı çekti. Kuruluş, yıl sonu enflasyon tahminini de

yüzde 60,5'ten yüzde 73,1'e çıkardı.

Özel sektörün yurt dışı borcu Ağustos'ta azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu,

Ağustos ayında 2021 sonuna kıyasla 5,9 milyar dolar azalışla

162,9 milyar dolar oldu.

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta yıllık yüzde 7,5 arttı

TÜİK ücretli çalışan sayısıyla ilgili istatistikleri paylaştı. Ücretli

çalışan sayısı Ağustos'ta aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 7,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ücretli çalışan

sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,4, inşaat

sektöründe yüzde 4,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8

arttı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

ABD'de yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 8,2 ile beklentilerin

üzerinde geldi. Ülkede enflasyon üçüncü ayda da yıllık bazda

düşüş kaydederken, çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesine

yükseldi.

ABD'de ÜFE Eylül'de tahminleri aştı

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül'de aylık yüzde 0,4, yıllık

yüzde 8,5 artarak tahminleri aştı.

Fed tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda,

fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için daha sıkı bir politika

duruşuna geçilmesi ve bu duruşun sürdürülmesi gerektiğini

kararlaştırdığı ortaya konuldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

IMF ve Dünya Bankası'ndan küresel resesyon uyarısı

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı Malpass

merkez bankalarının yüksek enflasyonu dizginlemek için yaptığı

faiz artırımlarıyla beraber küresel resesyon riskinin de arttığı

uyarısı yaptı.

Çin'de tüketici enflasyonu son iki yılın en hızlı artışını gösterdi

Çin'de tüketici enflasyonu gıda fiyatlarında yaşanan yükselişe

bağlı olarak son iki yılın en hızlı artışını gösterdi fakat piyasa

beklentilerinin altında kaldı.

Almanya, 2023'te daralma bekliyor

Almanya hükümeti 2023 yılında ülke ekonomisinin yüzde 0,4

daralacağını öngördü. Bir önceki tahmin 2023 yılında yüzde 2,5

büyüme yaşanması yönündeydi.

Lagarde: Euro Bölgesi resesyonda değil

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bölge

ekonomisinin hala büyüdüğünü ve resesyonda olmadığını

söyledi. Lagarde ayrıca parasal genişlemeyi tersine çevirmeyi

görüşmeye başladıklarını ve görüşmelerin devam edeceğini

ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan resesyon uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı, petrol üretiminin kısılması kararının

küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini açıkladı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere Maliye Bakanlığında koltuk değişimi

İngiltere'de görevden alınan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in

yerine Jeremy Hunt getirildi.

Japonya/Kishida: Yendeki zayıflığa rağmen ultra gevşek para

politikası sürdürülmeli

Japonya Başbakanı Fumio Kishida BOJ'un ücretler yükselene

kadar cari gevşek para politikasını devam ettirmesi gerektiğini

ifade etti.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2022 yılı Nobel Ekonomi Ödülü Bernanke, Diamond ve

Dybving'e verildi. Ben S. Bernanke, 2006–2014 yılları arası ABD

Merkez Bankası Fed'in başkanlığını yapmıştı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasadışı

ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti.

→ Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim

Direktörü Kirby, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini

kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının Rusya'ya

Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş

değer olduğunu söyledi.

→ Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ortak gaz alımı konusunda

uzlaşırken, doğalgaza tavan fiyat getirilmesinde anlaşma

sağlayamadı.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin

gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden

inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu

bildirdi.

→ Irak’ta Cumhurbaşkanlığı makamına bağımsız olarak

adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi.

→ İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ile Lübnan’ın deniz

sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını

duyurdu.

→ Fransa'da, akaryakıt krizine neden olan petrol rafinerileri

grevinin çarşambaya kadar devam edeceği belirtildi.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İspanya'da sol koalisyon hükümeti kış döneminde doğalgaz

tüketimini yüzde 5,1 ile yüzde 13,5 arasında azaltmayı

amaçlayan enerji tüketim planını kabul etti.

→ Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir asteroidin

yönünü değiştirme girişiminin başarılı olduğunu duyurdu.

→ Bilim insanları laboratuvarda, 1970’lerin tenise benzeyen

bilgisayar oyunu Pong’u oynamayı öğrenen beyin hücreleri

geliştirdi.

→ İklim aktivistleri Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Van

Gogh'un Ay Çiçekleri tablosunun üzerine domates çorbası

olduğu düşünülen bir sıvı döktü.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Yunanistan’da Enerji Tasarrufu

Yunanistan’da enerji krizine çözüm olarak Selanik ve Atina

Tüccarlar Βirlikleri tarafından getirilen mağazaların çalışma

saatlerinin düşürülmesi önerisi Hükümet tarafından kabul

görmemiştir.

Türkiye ve Malezya arasında STA imzalandı

Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ile Malezya Kıdemli

Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Mohamed Azmin

Ali tarafından 29 Eylül 2022 tarihinde, revize Türkiye-Malezya

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmıştır.

İzmir-Selanik Ropax hattı seferlerine başlıyor

Yunan firması Levante Ferries tarafından İzmir-Selanik

güzergahında işletileceği açıklanan Ropax hattının 10 Ekim

2022 Pazartesi günü ilk seferini yapacağı bilgisi edinilmiştir.

Türkmenistan’a yeni fabrikalar inşa edilecek

Türkmenistan ve Japonya temsilcileri Türkmenistan'da petrol

ve gübre ürünleri üretimi için yeni fabrikaların inşa edilmesiyle

ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

Yapılacak yatırımlar için en az %75 yerli işgücü şartı getirildiği, 

işgücünün yüzde 75'inden daha azına dayanan yatırım 

projesine ruhsat verilmeyeceği açıklandı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Türkiye-Özbekistan ticari ilişkileri

Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakan Birinci Yardımcısı Laziz Kudratov

ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan

Ağar arasında Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Dış Ticaret

Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke

arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi

perspektifleri değerlendirildi.

İki ülke arasındaki ulaşım altyapısının geliştirilmesi, rotaların

çeşitlendirilmesi ve doğrudan ve transit kargo taşımacılığı

hacmini artıracak önlemlerin uygulanmasına ilişkin beklentiler

değerlendirildi. Taraflar, ulaştırma ve lojistik alanındaki olumlu

dinamikleri sürdürmek ve güçlendirmek için işbirliğini

yoğunlaştırma konusunda anlaştılar.
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KÜLTÜR SANAT

Yusuf İslam / Cat Stevens ilk kez Türkiye’de

Yusuf İslam / Cat Stevens, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

kapsamında 19 Ekim 2022'de İstanbul’da AKM Türk Telekom

Opera Salonu'nda ve Başkent Kültür Yolu festivali kapsamında

23 Ekim 2022'de Ankara'da CSO Ada'da sahne alacak.

‘Father & Son,’ ‘Wild World' ve umudun ölümsüz marşı ‘Peace

Train' gibi hit şarkıların yazarı Yusuf İslam / Cat Stevens ilk kez

Türkiye'de sahne alacak.
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KÜLTÜR SANAT

Anadolu Ateşi yanmaya devam ediyor

Anadolu Ateşi, 20 Ekim akşamı İstanbul AKM’de sahne alacak.

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel

tarihinden alan Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern

dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek izleyiciyi

kültürel bir şölene davet ediyor. Hemen hemen her yöreden

derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde

barındıran proje, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih

mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı

hedeflemektedir.
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KÜLTÜR SANAT

İstanbul Tiyatro Festivali 26. kez perdelerini açacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "26.

İstanbul Tiyatro Festivali", 25 Ekim'de perdelerini açacak.

Festivalde, yerli ve uluslararası 24 tiyatro, performans ve dans

gösterisi izlenebilecek. Birleşik Krallık sahnesinin önemli

yönetmenlerden Ben Duke'un "Juliet ve Romeo" oyunu ile

eleştirmenler tarafından Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön

verecek isimler arasında sayılan Euripides Laskaridis'in "Titanlar"

eserleri ilk kez İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

Küratörlüğünü Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği festival 26 Kasım'da

sona erecek.
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GÜNDEM

İstanbul'un Michelin Yıldızı alan restoranları açıklandı

Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan

Michelin'in İstanbul restoranları listesi özel bir ödül töreniyle

açıklandı.

Değerlendirme sonucunda İstanbul'da 53 restoran Michelin

listesine girdi. Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı alırken Araka,

Neolokal, Nicole ve Mikla 1 Michelin Yıldızı almaya hak kazandı.

Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü

yaklaşımından Michelin Yıldızı'nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı.

54



DÜNYADA BU HAFTA

55


