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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

17-23 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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Ankara-Sivas Hızlı Tren

TCDD Arşivi



Bu misyon doğrultusunda sektörümüzün tarihini kalıcı

eserlere dönüştürmeyi kendimize hedef olarak belirledik. Bu

hedefin ilk meyvesi ülkemizde karayollarının tarihini anlatan

«Karayollarının Asırlık Yol Çizgileri» kitabımız oldu. Söz

konusu yayınımıza ilişkin Karayolları Genel Müdürümüz Sayın

Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere sektörden aldığımız

güzel geri dönüşler en büyük mükafatımız.

Projemiz çalışmalarını başlattığımız Türkiye Cumhuriyeti

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) iş

birliği ile hayata geçirdiğimiz kitap projemizle sürüyor. Bir

sonraki hedefimiz ise ülkemizin diğer güzide kurumu Devlet

Su İşleri’nin tarihini kaleme almak.

Yayınlarımızın, ekonomik ve sosyal kalkınmanın, refahın ve

medeniyetin de tarihi olarak kaynak birer eser olmasını

diliyoruz.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

1964 yılından günümüze sendikamız

sektörümüzün gelişimi için

çalışmaktan, yeni projeler üretmekten

mutluluk duyuyor. Bir yandan sektör

sorunlarımıza ilişkin çalışmalar

yürütürken bir yandan da

sektörümüzün tarihine tanıklık eden

bir meslek kuruluşu olma misyonunu

üstleniyoruz.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin 2. Grup inşaat boyacısı

eğitimleri 17 Ekim haftasında başladı. Eğitimlere 15 kişi katıldı.

İlk 2 gün meslek lisesi öğretmenleri konusunda deneyim sahibi

Serkan Sezer’den teorik eğitimler aldı.

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.

Teorik eğitimlerin mesleki yeterlilik sistemlerine dayalı ölçme ve

değerlendirme yöntemleri, meslek standartları ulusal yeterlilikler ve

mesleki yeterlilik sınav uygulamaları bölümünü Mesleki Yeterlilik

Kumunu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Birim Koordinatörü

Aylin Ramanlı tarafından, Deprem oluşumu ve kaynağı, Güncel

Türkiye Deprem Haritası ile Yönetmelikleri Bölümü İnşaat

Mühendisleri Koray Kardaş ve Saim Kaymak tarafından verildi.

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.

3. günden itibaren ASO-SEM Sürekli Eğitim Merkezi eğitim alanında

uygulamalı eğitimler yapıldı, eğitimlerin beşinci günü ise yapı

öğretmenlerimiz için saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Meslekî ve

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire

Başkanlığından izleme uzmanı da yerinde gözlem yapmak üzere

eğitimlere katılım sağladı.

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.

Öğretmenlerimiz sektörde tercih edilen dekoratif boyaların

uygulanması konusunda workshop çalışmaları yaptı.

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.

İnşaat Boyacısı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu eğitim

değerlendirme sınavı ile noktalandı. Katılımcılara eğitim katılım

sertifikası ile birlikte İNTES Hatıra Ormanı’mızda adlarına dikilen

fidanların sertifikaları verildi.

Öğretmenlerimize projemize sağladıkları katkı için teşekkür

ediyoruz.

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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Bu hafta,

→ Genel sekreterlik tarafından bürokrasiye ziyaretler yapıldı.

→ Karayolları Genel Müdürlüğü ile önümüzdeki günlerde

lansmanı yapılacak belgesel çalışması ile ilgili görüşmeler

yapıldı.

→ İNTES’in gerçekleştireceği mevzuat toplantılarının ön

hazırlıkları yapıldı.

→ Lider Yapı Öğretmenleri Projesinin eğitimlerinde ikinci hafta

geride kaldı.

→ 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.



FAALİYETLERİMİZ
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Yabancı Ülke İş Kanunlarının Türkçe çevirisi CSGB ve İNTES 

WEB sayfasında

Ülke kanunları, yurtdışına çalışmak amacıyla giden ya da

gidecek olan vatandaşlarımızın, onları istihdam edecek yerli

veya yabancı işverenlerin, anlaşmazlık durumunda ülkemiz

mahkemelerinin ve ihtiyaç duyan herkesin yararlanması için

yayınlanmaktadır.

Sektörümüzün yoğun olarak çalıştıkları ülkelerde geçerli İş

Kanunlarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Bahse konu mevzuatların tercümelerine ilişkin çalışmalar

tamamlandıkça Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve

Sendikamızın web sayfalarından erişim mümkün olacaktır.

Son olarak sitede mevcut olan Kuveyt İş Kanunu’nda olan

güncellemeler her iki kurumun sayfasında yayımlanmıştır.

BAKANLIK İNTES

https://www.csgb.gov.tr/digm/contents/hizli-erisim/yabanci-ulke-is-mevzuati
https://intes.org.tr/yabanci-ulke-is-kanunlari/


GÜNDEM
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Kamuda kağıt kullanımının sonu 

Hazine ve Maliye Bakanlığı web sitesinden yayımladığı duyuru

ile kamuda kağıt belge dolaşımını ortadan kaldırmayı

hedeflediğini belirtmiştir.

Bu sayede belgelerin elektronik ortama taşınması, elektronik

imzalı olarak tamamen elektronik ortamda sistemler ve

kurumlar arasında dolaşması ve yine tamamen elektronik

ortamda Sayıştay’ın denetimine sunulması sağlanacaktır.

Mevcut uygulamayla birlikte ödeme emri için kullanılan yıllık

yaklaşık 6 milyon adet ve kanıtlayıcı belge olarak kullanılan

yıllık yaklaşık 50 milyon adet kağıttan tasarruf yapılması

beklenmektedir.



MALİ HAYAT

13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına 

sunuldu

Kanun teklifinin genel gerekçesine yönelik belirlenen hedefler

şöyle:

• 2023 bütçesinin; istihdamı artıran, yüksek katma değerli

üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir

büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde uygulanması,

• Fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek

enflasyonun düşürülmesi,

• Kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliğin sağlanması,

• Maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi,

• Kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek

dönemde de korunması.

Bütçe ödenekleri; Orta Vadeli Programda yer alan

makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tedbir

hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri,

yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçları dikkate alınarak

belirlenmiştir.

2023 Bütçesi 

BÜTÇE GİDERİ
4 TRİLYON 470 MİLYAR

BÜTÇE GELİRİ
3 TRİLYON 180 MİLYAR



MALİ HAYAT
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2023 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan

projeler dışında herhangi bir projeye harcama

yapılamayacaktır.

Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak

verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi

raylı ulaşım sistemleri, metro yapım projeleri ve diğer

demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri, EÜAŞ ve DSİ

tarafından gerçekleştirilecek kurulu gücü 300 MW ve üzeri

pompaj depolamalı HES projeleri ile EÜAŞ tarafından

gerçekleştirilecek 1.000 MW ve üzeri doğal gaz çevrim santrali

kapasite artışı, yenileme, ikame ve idame projeleri hariç) 2023

yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2023 yılı yatırım

ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamayacaktır.

Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler,

2023 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve

İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve öncelikle

kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize

edilebilecektir.

2023 Bütçesi 



MALİ HAYAT

15

Merkezi Yönetim Bütçe Ödenek Tekliflerinin Programlara Göre 

Dağılımı Özet Tablo / milyon TL 

2023 Bütçesi 

PROGRAMLAR 2023 2024 2025

Demiryolu Ulaşımı 95.341 113.544 128.924

Denizyolu Ulaşımı 1.890 2.352 2.746

En. Arz Güvenliği ve 
Verimlilik

406.355 458.353 378.216

Karayolu Ulaşımı 114.166 143.674 160.286

Kayıt Dışı Ekonomi ile 
Mücadele

5.206 6.463 7.550

Şehircilik ve Afet 
Yönetimi

13.192 15.242 17.230

Toprak ve Su 
Kaynaklarının 
Kullanımı

47.870 60.543 70.674

Tarım 103.308 128.770 139.530

İstihdam 100.403 126.001 146.879

Kaynak: 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bağlı Cetveller



MALİ HAYAT
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“Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi” sunulmuştur.

Farklı alanlarda düzenlemeyi içeren Kanun teklifinde 

Sektörümüzü yakından ilgilendiren kamu ihale mevzuatıyla 

ilgili olarak;

 Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu

sonucunda başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı

bulunması halinde başvuru bedelinin başvuru sahibine iade

edilmesi,

 Bedeli belli bir tutarın üzerinde olan (2022 yılı için bedeli

1.456.202,-TL) ihaleler için sözleşme bedelinin on binde

beşi oranında yükleniciden tahsil edilmekte olan bedelin

iade edilmemesi,

 EKAP üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemlerin kapsamının

genişletilmesi ve istisna edilen ihaleler, doğrudan temin

yöntemi ile yapılan alımlar ve sözleşme süreçlerinin de

sisteme dahil edilmesine,

yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu 

MSM ALTYAPI



ATAMALAR
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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına

Sn. Orhan KARAKURT

Sn. Cengizhan BAŞARAN

atanmıştır.

Garzan Barajı Ve Hidroelektrik Santrali Batman 

FERNAS



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Devleti Milli Birlik

Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimi Alanında İşbirliği

Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine

İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında

İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında

Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe

Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında

Karar yayınlanmıştır.

…………………………



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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22 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında 12 Temmuz 2010 Tarihinde Belgrad’da

İmzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokolün

Onaylanması Hakkında Karar

 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına

Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020

Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021

Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik

Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere

Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

Mersin Şehir Hastanesi

CCN Holding



ETKİNLİK
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Ortak Yarınlar Başvuru Tarihi Uzatıldı

Haftalık Bültenimizde okurlarımızla paylaşmış olduğumuz

Ortak Yarınlar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül

Programının son başvuru tarihi 23 Ekim 2022 tarihine kadar

uzatıldı.

Programa başvurular Ortak Yarınlar Web Sitesi üzerinden

devam etmekte.

Dileyen okurlarımız detaylı bilgilere TİSK’in resmi sayfasından 

ulaşabilir. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

http://intesisveren.intes.org.tr/l/dfjft/desom@intes.org.tr/https:/www.ortakyarinlar.com/index.html


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.

17-22 Ekim 2022 tarihleri arasında;

İZMİR Nurol İnşaat İzmir Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi Projesi

şantiye alanında 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 (Rev 0)

Mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Yetkilendirme Kriterleri Çalıştayı

Mesleki Yeterlilik Kurumunun

faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler

Sisteminin ve Çerçevesinin

Uygulanması Operasyonu Projesi

(TUYEP) kapsamında Yetkilendirme

Kriterleri Çalıştayı 17-18 Ekim 2022

tarihlerinde düzenlendi.

MYK tarafından yetkilendirilen

belgelendirme kuruluşlarının sahip

olması gereken nitelikleri tanımlayan

Belgelendirme Kuruluşları İçin

Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama

Rehberinin maddelerinin irdelendiği ve

güncelleme ihtiyaçlarının belirlendiği

çalıştaya Türkiye MYM’yi temsilen Kalite

Yönetim Temsilcisi Gülesen BAL,

MYK’da görev yapan uzmanlar, Türk

Akreditasyon Kurumunun ve sosyal

tarafların temsilcileri ile teknik uzman

havuzunda görev alan denetçi ve teknik

uzmanlar katıldı.



Bu hafta ekonomide gündem Merkez Bankası tarafından konut

fiyat endeksi verileri oldu. Ağustos ayına ilişkin yapılan açıklamalar

konut fiyatlarındaki tarihi seviyelere işaret ediyor. Konut Fiyatları

geçtiğimiz yıla göre reel olarak %57 artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi
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Yıllık inşaat maliyet endekslerindeki artış yıllık nominal konut fiyat

endekslerinin üstünde bir değer gösterdi. İstanbul metre kare

bazında konutun en pahalı olduğu il. İstanbul’da 120 metre kare

evlerin fiyatı ortalama 3 milyon TL’ye ulaştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayına ilişkin bütçe uygulamaları

sonuçlarını açıkladı. 2022 yılı üçüncü çeyreklik verilerinde Bütçe

139 milyar TL açık verdi. Ağustosta bütçe fazla vermişti. Ancak

Eylül ayı bazında 78 milyar açık verdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Dengesi 
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Eylül ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren kalem Borç

Verme Kaleminde oldu. Borç Verme Kalemi «Bir mali hakka

dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye)

katılımına neden olan ve likidite yönetimi veya kazanç sağlama

amaçları dışında kamusal amaçlarla yapılan ödemeleri

kapsamaktadır.»

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Dengesi 
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TCMB Ekim ayı toplantısında da faiz indirme politikasını sürdürdü.

Bu ay gerçekleşen toplantıda 150 baz puan faizi indirme kararı aldı.

TCMB ağustos ve eylül aylarındaki sürpriz kararlarıyla faizde

toplam 200 baz puan indirime gitmişti

EKONOMİDE BU HAFTA

Faiz Kararı
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PPK toplantı metninde büyümede zayıflama beklentisine işaret

etmiştir. 2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir.

Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin

etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir

EKONOMİDE BU HAFTA

Faiz Kararı
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Tüketici Güven Endeksi Ekim ayı sonuçları geleceği ilişkin

kötümserliğe işaret eden 100 değerinin altında oldu. Aylık

tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel

ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek

dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri

ölçülmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi 
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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksindeki artış devam ediyor. Bir önceki

yılın aynı ayına göre %135,06 ve on iki aylık ortalamalara göre

%88,48 artış gerçekleşti. En yüksek yıllık artış ise gübre ve toprak

geliştiriciler grubunda oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Girdi İndeksi
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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 Dolar/TL yatay bir seyir izledi. Dolar güçlü para birimi

olmaya devam ediyor. Dolar endeksi eylül ayında gördüğü 114

seviyesinden sonra 112’ye kadar indi. Cuma tekrar 113

seviyesine yükseldi.

Yurt içinde de güçlü dolar beklentisi devam etmekte. Merkez

Bankasının faiz politikasının faiz düşürme yönündeki beklentisi

güçlü dolar beklentisini arttırmakta

Güçlü dolar da bir dikkat çeken para birimi Yen. Yen Merkez

Bankasının gerçekleştirdiği müdahaleler rağmen değer kaybına

devam ediyor. Dolar/yen 1990’dan bu yana ilk kez 150

seviyesinin üzerine çıktı. Yen bu hafta dolar karşısında 32 yılın

en düşük seviyesinde.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Dolar güçlenen bir yatırım aracı oldukça altın fiyatları

baskılanmaya devam ediyor. Altın fiyatları 2020 yılından beri en

düşük seviyeye geriledi.

Piyasa yorumları altında ayı piyasasına girildiği yönünde. Ayı

piyasası, hisse senetleri ve hemen her menkul kıymetin sert

düşüşler kaydettiği, işlem hacimlerinin düştüğü, makroekonomik

verilerin zayıf göründüğü bir dönemi ifade eder.

ABD 10 yıllık devlet faizleri %4,2’ye kadar yükseldi. Altın fiyatları

geriledi.

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

kaybetti.

K
a

y
n

a
k
:,
B

ig
p

a
ra

34



Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Dünyada petrol fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Küresel resesyon

endişeleri devam ediyor.

Dünya Merkez Bankalarının sıkılaşma sinyallerine yönelik şahin

mesajları petrol piyasasının yukarı yönlü hareketine neden oldu.

Hafta içi OPEC+ brent petrol fiyatları 90 dolar seviyesinin altına

gerilemesinin ardından yeniden 92 dolar seviyesine yükseldi.

Bu hafta enerji piyasalarında önemli gündemlerden birisi de

Türkiye’nin OPEC+ Petrol Üretim Kesintileri Konusunda ABD ile

çatışan Suudi Arabistan’ı desteklemesine yönelik verilen

mesajları oldu. Dış İşleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun

açıklamaları Bloomberg Internatinonal, BBC gibi önemli

mecralarda geniş yer buldu. ABD yönetimi petrol fiyatlarının

aşağı yönlü hareket etmesinden yana.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine zam gelmezken, brent petrolde düşüş ile

motorine 1 lira 7 kuruş indirim geldi.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 22 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 14 Ekim ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 296 milyon dolar azaldı. Bu azalış gerçek kişilerin

mevduatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

14 Ekim ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 353,8 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 %19,0’dan, %19,3’e

yükseldi. Konutta ise kredi oranları, %20,8’den, %21’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 8,6 milyar TL değerinde arttı..

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep arttı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 282,1 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.

CDS’ler kısmı olarak azaldı. Türkiye risk primi yüksek (736)

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

BDDK’dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),

bilançosunda yabancı para bulunan ya da nakit pozisyonu

artıda olan şirketlere kullandırılacak kredilerde sıkılaşmaya gitti.

BDDK'nın aldığı yeni kararla daha önce yabancı para nakdi

varlıklar için kullanılan 15 milyon TL sınırı, 10 milyon TL’ye

indirildi.

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek

günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en

yüksek seviye rekorunu 3.952,22 puana taşıdı.

TCMB yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 27 Ekim'de açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap

Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV’ün tanıtımı amacıyla 27

Ekim 2022 Perşembe günü bilgilendirme toplantısı

düzenleyecek.

Kurulan ve kapanan şirket sayısı eylülde arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre

yüzde 6,8 artarak 13 bin 23'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 16

artışla 1987'ye yükseldi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fed/Bej Kitap: Firmalar ekonomik görünüm konusunda daha

karamsar

ABD Merkez Bankası (Fed), "Bej Kitap" raporunda, ülkedeki

firmaların ekonomik görünüm konusunda daha karamsar

olduklarını açıkladı.

Çin faiz oranını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını (LDR) Eylül ayının

ardından Ekim ayında da değiştirmedi.

Fitch'ten küresel kredi risklerinin arttığı uyarısı

Fitch Ratings, üçlü faiz artış tehdidi, Avrupa'daki doğal gaz krizi

ve Çin'in emlak piyasasında yaşanan zayıflamanın azalma

belirtisi göstermemesi nedeniyle küresel kredi risklerinin son

çeyrekte arttığı uyarısında bulundu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

BoE önümüzdeki aydan itibaren 80 milyar sterlinlik devlet tahvili

satmaya başlayacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) , önümüzdeki ayın başından

itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına

başlamasına karar verildiğini bildirdi.

ABD’nin bütçe açığında yüzde 50 düşüş gerçekleşti

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2022 mali yılında geçen

yıla kıyasla yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Yen müdahale tartışmasına rağmen düşüşünü sürdürüyor

Japon yeni yetkililerin para birimindeki düşüşü durdurmak için

müdahale edeceği açıklamalarına rağmen dolar karşısında

düşüşünü sürdürerek 32 yılın en düşük seviyelerindeki seyrini

sürdürdü.

Euro Bölgesi enflasyonu tek haneye geriledi

Daha önce Eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 10 olarak

açıklayan Eurostat, bu oranı yüzde 9,9'a indirdi.

Almanya üretici enflasyonu zirveyi korudu

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının

etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 45,8

artarak rekor seviyede kalmaya devam etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere'de enflasyon yine 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de yıllık tüketici enflasyonu Eylül'de bir ayın ardından

yeniden çift haneleri gördü. Eylül ayında ülkede enflasyon 40

yılın zirvesini yeniledi.

Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı

Japonya'nın çekirdek tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla

göre yüzde 3 artarak sekiz yılın en hızlı artışını kaydetti ve

merkez bankasının art arda altıncı ay için yüzde 2 hedefini aştı.

AB'den Çin'e olan ekonomik bağımlılıktan kurtulma vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,

Rusya örneğinden "ders aldıklarını" belirterek Çin ile ilişkilerde

ham madde ve teknoloji gibi konularda ekonomik bağımlılıktan

kurtulmak istediklerini söyledi.

43

HİDROMEK



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,

İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not

görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Kriz kahini Roubini'den "karma kriz" beklentisi

2008 finansal krizini tahmin eden ve "kriz kahini", "Doktor

Felaket" gibi isimlerle anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini

küresel Merkez Bankalarının enflasyonu dizginlemek için attığı

adımlarla dünyanın 'stagflasyon kapanı'na sıkışacağını belirtti.

Roubini, 1970'ler ve küresel finansal kriz karışımı bir kriz

beklediğini açıkladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan Başbakanı

Truss'un istifasının ardından Muhafazakar Parti’nin yeni lideri

ve ülkenin yeni başbakanının 28 Ekim’e kadar seçilmesi

gerektiği açıklandı.

→ İtalya'da, 25 Eylül'deki seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya'nın

Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri Giorgia Meloni, sağ koalisyon

hükümetini kurdu.

→ AB üyesi ülkelerin liderleri, doğal gaza tavan fiyat

uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken, tavan

fiyatın olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar

yapılmasına karar verdi.

→ ABD'de yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesi ABD Başkanı

Joe Biden, ülkede artış endişesi duyulan benzin fiyatlarını

kontrol altında tutmak için 15 milyon varil petrolün piyasaya

sürüleceğini açıkladı.

→ İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, 23 Eylül'de

açıklanan vergi önlemlerinin hemen hemen hepsinin iptal

edileceğini açıkladı.

→ İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ

koalisyon hükümeti kuruldu
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Almanya Federal Meclisi enerji krizine karşı 200 milyar

euroluk fonu onayladı.

→ Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim

Direktörü John Kirby, İranlı askeri personelin, Rusya'nın Kiev'i

bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu

anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." açıklamasını yaptı.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde

sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin doğu

ve güney bölgelerinde Rus birliklerine karşı çatışmaların

sürdüğünü belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde

tutuyor." dedi.

→ İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan

protestolar ülkenin birçok kentinde devam ediyor.

→ Avrupa Birliği (AB), Mahsa Amini'nin gözaltındaki ölümünün

ardından başlayan protestoları bastırmaktan dolayı İran

hükümetine karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

→ Eski Başbakan İmran Han, Pakistan Seçim Komisyonu

tarafından siyasetten men edildi.

→ Avustralya, önceki hükümetin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti

olarak tanıma kararını geri aldı.

→ Karadağ ve Kuzey Makedonya, İngiltere’de yapılacak olan

Eurovision Şarkı Yarışması’ndan maliyetlerin artması

nedeniyle çekildi.

→ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının Uluslararası

Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olarak nitelendirilmeye

devam etmesi kararını aldı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Bişkek’te ihale

Bişkek Belediyesi, Yakın Zamanda Atık İşleme Tesisi İnşaatı 

İhalesini Açıklamayı Planlıyor. Plana göre, çöp sahasının etrafı 

çitle çevrilecek, ne kadar çöpün getirildiğini takip etmek için 

video kameralar da kurulacak. İlgilenen okurlarımız Belediye 

Başkanlığı tarafından yapılan ihaleler için doğrudan yetkililerle 

görüşülebilir ya da ait https://www.meria.kg/ru web 

adresindeki gelişmeler takip edilebilir.

Polonya’da enerji fiyatlarına sınırlama

Polonya hükümeti haneler, yerel yönetimler, güce duyarlı

şirketler ve KOBİ'ler için elektrik fiyatlarını sınırlayan yasa

tasarısını kabul ettiğini açıkladı.

Avusturya’da İnşaat Maliyet Endeksi Artış Gösterdi

İstatistik Avusturya'nın verilerine göre, inşaat fiyatları 2022'nin

ikinci çeyreğinde 2021 yılının aynı çeyreğine göre %7,4

arttı. Bir yılda yol yapım maliyetleri %19,0, köprü yapım

maliyetleri %7,6 ve sıhhi mühendislik %12,3 artış gösterdi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

TAV - Lagos Havalimanı İhalesini Kazandı

Lagos Havalimanın yenilenmesi ve işletilmesine yönelik Nijerya

Hükümeti tarafından yapılan ihaleyi TAV Havalimanı A.Ş.,

Nanco Management Services ve Planet Projects tarafından

oluşturulan Konsorsiyum kazandı. TAV’ın ilgili Konsorsiyum

içerisindeki payı %51 düzeyindedir. İşletme süreci 20 yıl olarak

belirtilmiş olup ihale sonucuna ilişkin olarak resmi onayın

alınmasını müteakip Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi ile

müzakere sürecinin başlayacağı işletme süresi ve ihale

tutarının en kısa sürede netlik kazanacağı bildirilmiştir.
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KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası                                       

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet Bayramımızı,

Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılında 28 Ekim’de vereceği

görkemli bir konserle Ankaralı müzikseverlerle kutlayacak.

Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yöneteceği konser, vefatının 50.

yıldönümüne ithafen Ulvi Cemal Erkin’in 2 Numaralı Senfonisi ile

başlayacak. Program, Elnara Kerimova yönetiminde çalışan TRT

Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun seslendireceği Ahmed

Adnan Saygun’un Eski Üslupta Kantat’ının ardından, Nevit

Kodallı’nın Cumhuriyet Kantat’ı ile devam edecek. Cumhuriyet

coşkusunun yaşanacağı konser marşlarla tamamlanacak.
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KÜLTÜR SANAT

33. Ankara Film Festivali kasım ayında başlıyor

33. Ankara Film Festivali afişi ve dünya sineması programı

açıklandı. Festival, 3 Kasım’da Onur Ödülleri’nin sahiplerini

bulacağı açılış töreni ile başlayacak, 11 Kasım akşamı

kazananların ödüllendirileceği kapanış töreni ile sona erecek.

3-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33. Ankara Film

Festivali yılın dikkat çeken filmlerini Ankaralılarla buluşturacak.

Festival programında yer alan filmler Kızılay Büyülü Fener

Sinemasında beyaz perdeye yansıyacak.
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