
1



2

Sendikamızın 1989-1992 yılları arasında Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Yavuz Kılıç’ın vefatını derin bir 

üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet , camiamıza ve ailesine başsağlığı 

diliyoruz…



Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

7 -13 Kasım 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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Kasımlar Barajı ve HES

GÜLSAN



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa

Kemal Atatürk 84 yıl önce ebediyete intikal etti. Onun bu

sözleri ise onun ölümsüzlüğünün kendi ifadeleriyle en güzel

kanıtı bana kalırsa.

O, memleketin her köşesinde.

İlkeleriyle yetişen bir çocuğun gülümsemesinde, madalya

kazanan bir sporcu gencimizin sevinç gözyaşında, vatan

nöbeti tutan Mehmetçiğin hayalinde, adını dünya literatürüne

yazdıran bir bilim insanında, memleket için ter döken işçinin

alın terinde, yurt dışında bayrağımızı dalgalandırdığımız

şantiyede. Her yerde.

Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

«İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et

ve kemik geçici Mustafa Kemal… İkinci

Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle

ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O,

memleketin her köşesinde yeni fikir,

yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan

aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben,

onların rüyasını temsil ediyorum.»
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Beygircioğlu Köprülü Kavşağı 15.Bölge Hududu-Osmancık-Merzifon 

Yolu İkmal işi /Çorum 

ONUR TAAHHÜT



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

Yönetim Kurulu Başkanımız Celal Koloğlu sivil toplum

kuruluşlarının toplantılarına katıldı.

Demiryollarının tarihini ele aldığımız kitabımız için bu hafta

sektörümüzün temsilcileri ve demir yollarına emek veren

bürokratlarla röportajlar gerçekleştirdik.

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin 2. Grup İskele Kurulum

Elemanı eğitimleri 7 – 12 Kasım 2022 tarihleri arasında

gerçekleştirildi..

İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmeleri gerçekleşti.

Türkiye MYM’nin sınav ve belgelendirme faaliyetleri bu

hafta Seramik Karo Kaplamacısı (İzmir) ve Alçı Levha

Uygulayıcısı sınavları ile gerçekleşti.

Sektörel gelişmelere ilişkin üye duyuruları yapıldı.

YILDIZLAR



FAALİYETLERİMİZ
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Başkan Koloğlu TİSK’in Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

TİSK’in Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’in katılımıyla

gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Özgür

Burak Akkol’un yanı sıra Konfederasyon ve üye sendikaların

Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Disiplin

Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterler yer aldı.

Toplantıda EYT, asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel

konular ele alınarak Konfederasyonun görüş ve önerileri

aktarıldı.

Sektörümüzü temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Celal

Koloğlu ve Genel Sekreterimiz de toplantıya iştirak etti.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

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.

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin 2. Grup İskele Kurulum Elemanı

eğitimleri 7 – 12 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

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.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirildiği İskele Kurulum

Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu, MESA İmalat Kalıp ve İskele

Sistemleri fabrikasına ziyaret ve Cumartesi günü eğitim

değerlendirme sınavı ile noktalanmıştır.

Öğretmenlerimize projemize sağladıkları katkı için teşekkür
ediyoruz.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



MALİ HAYAT
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Gelir Vergisi Kanunda Yapılan Değişikliklerde yurt dışı 

müteahhitlik hizmetlerine ilişkin düzenleme yapıldı 

Resmi Gazete’nin 9 Kasım 2022 tarihli sayısında 7240 sayılı Gelir

Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

yayımlanmıştır. Çok sayıda düzenlemeyi içeren Kanun’da

sektörümüze ilişkin olarak Kanunun 2. Maddesi ile Gelir Vergisi

Kanunun 23. Maddesinde yapılan değişiklikle;

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik

hizmetlerde çalışan hizmet erbabının fiilen yurtdışındaki

çalışmaları karşılığı ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna

edilecektir.

Doğuş İnşaat

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri



MALİ HAYAT
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Gelir İdaresi Başkanlığından e-Beyanname Sistemine İlişkin 

Önemli Duyuru 

GİB’den yapılan duyuru ile e-Beyanname sisteminde, sisteme

gönderilen paketin içerisinde en fazla 5 beyanname «xml»

dosyası olacak şekilde program değişikliği yapıldığı bildirilmiştir.

Başkanlıkça yapılan çalışmalarda özellikle beyanname/bildirim

verme süresinin son günlerinde sisteme yüklenen paketler

içerisinde çok yüksek sayıda beyanname/bildirimlerin yer aldığı

ve bu durumun da beyanname/bildirim verme süreçlerini

olumsuz etkilediği tespit edildiği aktarılmıştır.

Bu kapsamda, bahse konu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla

10.11.2022 tarihinden itibaren e-Beyanname sistemi üzerinden bir

pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı 5 (beş) adet ile

sınırlandırılacaktır.

Bu tarihten itibaren mükellefler,

“Beyanname paketi hatalı ya da 5 adetten fazla xml içerecektir.

Bir defada en fazla 5 beyanname gönderebilecektir.”

Hata mesajı ile karşılaşan tüm mükelleflerin paket içeriğinde yer

alan beyanname/bildirim sayısını kontrol etmeleri gerekecektir.

e-Beyanname



ÇALIŞMA HAYAT
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Covid-19 Sebebiyle Ödenen Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi 

Ücret Desteği Ödemelerinde Hatalı İşlemlerden Kaynaklanan 

Fazla ve Yersiz Ödemeler Terkin Edilecektir

7240 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerden bir madde de

çalışma hayatına ilişkin oldu.

Covid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret

desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve

yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin

başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının

tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından bu

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin

edilecektir. Tahsil edilenler ise iade veya mahsup edilemeyecektir.

Ayrıca Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine

devam edilmeyecektir.

İnşaat sektöründe ileri İSG eğitimleri 

İSGGM-İNTES İŞ BİRLİĞİ

Kısa Çalışma Ödeneği



ATAMALAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

Muhittin BİLGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına

İbrahim AKIN

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne

Evren ALTAY

atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin

görevden alınmıştır.

İsrail Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Şakir Özkan TORUNLAR atanmıştır.



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.

7-12 Kasım 2022 tarihleri arasında;

→ İZMİR Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

alanında Yusuf Koray Selçuk İnşaat adaylarının 12UY0051-

3/01 - Seramik Karo Kaplamacısı,

→ Türkerler İnşaat Turizm Maden. Enerji A.Ş. adaylarının

12UY0055-3/01 - Alçı Sıva Uygulayıcısı Mesleki yeterlilik

sınavları yapılmıştır.



TÜİK eylül ayına ilişkin iş gücü statiklerini açıkladı. İşsiz sayısı bir

önceki aya göre 120 bin kişi artarken, istihdam edilen kişi sayı 54

bin kişi azaldı. Son iki yıllık dönemde işsizlikte en yüksek oran 2021

yılı Ocak ayında görülmüştü. 2022’nin Eylül ayında geniş tanımlı

işsizlik oranı olarak adlandırılan atıl iş gücü oranı ise %20,3’e

yükseldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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Eylül ayında genç nüfusta da işsizlikte artış var. 15-24 yaş

grubundaki bireylerin %19,6’sı işsiz olarak kaydedildi. Bu yaş

grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %6,5, kadınlarda ise % 25,4

olarak açıklandı. Bu dönemde kadın nüfusunun %35’i işgücüne

katılım gösterebildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 79.075 işe yerleşme gerçekleşmiştir.

İşe yerleştirilenlerden 29.715’i kadın iş gücü olabilmiştir. Ocak-Ekim

ayları süresince sektörümüzde işe yerleştirilen kişi sayısı ise 97.568

olmuştur. İşsizlerin %23’ü ön lisans ve üstü mezunlar oluşturdu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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TÜİK tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksi eylül ayında

yıllık %119,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre

malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 artış gösterdi.

Kara ve Demiryollarına ilişkin malzeme endeksi ise %145,25

oranında artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi 
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TCMB eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini

yayımladı. Buna göre cari işlemleri dengesi bir önceki yıla göre

bozulmaya devam ediyor. Cari açık Ocak-Eylül 2022 dönemi

için 37.977 milyon ABD dolarına ulaştı. Uluslararası

kuruluşlardan kullanılan kredilere bakıldığında 2022 yılının ilk

dokuz ayı için Dünya Bankasından 305 milyon ABD doları uzun

vadeli kredi kullanılmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri 
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Ödemeler dengesi istatistiklerinde dikkat çeken kalemlerden birisi

ise «Net Hata Noksanı Kalemi»dir. Net Hata Noksanı yılın ilk dokuz

ayı için 24.934 milyon ABD doları oldu.( Net hata noksanının

pozitif olması ülkeye kaynağı bilinmeyen bir döviz girişi olmuş

anlamını taşımaktadır)

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri 
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TÜİK eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre

sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro

endeksi 2022 yılının Eylül ayında yıllık %134,1 artış gösterdi.

Ciro endeksi 2021 yılının Eylül ayından beri yükseliş

göstermektedir. Ciro endeksinde bu yılın Temmuz ayında artış

hızında kısmi düşüş olmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ciro Endeksleri
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Bu hafta TÜİK eylül ayına ilişkin sanayi ve ciro endeksi gibi

büyümenin öncü göstergelerinden perakende satış istatistiklerine

ilişkin verileri de açıkladı. Perakende satış istatistikleri de sanayi ve

ciroda olduğu gibi aylık bazda hız kesti. Ağustos’ta aylık artış %3,6

idi, açıklanan dönemde ise %1,8 artış gerçekleşebildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış 
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TÜİK yatırım araçlarının reel getiri oranlarının ekim ayı sonuçlarını

açıkladı. Yüksek enflasyon rakamlarının yansımaları reel getiri

oranlarına negatif yansıyor. Yurt-İçi Üfe’de ekim verisi %151,50 idi.

Bu nedenle yıllık bazda ve altı aylık bazda ( BİST 100 hariç/1,17)

negatif getiri elde edildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının reel 

Getiri Oranı

23



Yatırımcının daha güvenli liman olarak gördüğü mevduat faizi ise

nominal bazda yıllık %16 getiri sağladı. Ancak yurt içi üfe bazında

nedeyse %50 değer kaybı yaşattı. Risk iştahı daha yüksek olan BİST

100’de ise nominal getiri %72,99 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının reel 

Getiri Oranı
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EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale İstatistikleri

Kamu İhale Web sayfasında yayımlanan haftalık ihale istatistikleri

grafikteki rakamlardan oluşmaktadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftalık Kur Hareketleri

Bu hafta dolar endeksi düşüş eğilimindeydi. Bu düşüş, FED’in

yılın ilk aylarından itibaren faiz artışlarında güvercin politika

izlemesindeki beklentilerden kaynaklandı.

Perşembe günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentilere

göre düşük gelmesinin pozitif yansımaları bu beklentilere

dayanak olduğu söylenebilir.

Dolar endeksi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para

birimleri karşısında değer kaybetti. Örneğin Yuan gelişmiş ülke

para birimleri karşısında bir günde en iyi performansını gösteren

para birimi oldu.

Yurt içinde ise dolar 16,65 direnç seviyesinin de altına indi.

Gelişmiş ülke para birimlerinin değer kazanması DOLAR/TL,

EURO/TL deki tabloyu yeniden EURO lehine döndürdü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm

28

Haftalardır güçlenen dolar karşısında değer kaybeden değerli

metal altın bu hafta yeniden yükselişte idi. Spot altın 1.700 dolar

seviyesinin üstünde işlem gördü.

Parasal sıkılaşmadaki gevşeme beklentisi geleneksel olarak altın

fiyatlarının yükseleceği beklentisini doğurmaktadır.

Bu hafta dolara olan talebin zayıflayacağı öngörüsü ile ABD 10

yıllık devlet tahvilleri faizlerinde de gerileme oldu.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Geçen hafta Cuma günü Brent Petrolde fiyatlar 98 dolara kadar

yükselmişti. Bu hafta yeniden 91 dolar seviyesine kadar gerileme

gösterdi.

Bu hafta ABD Enerji Enformasyon İdaresi-(EIA)’nın Kasım 2022

raporu açıklandı. Buna göre Brent Petrol fiyatının bu yıl için

102,13 dolar olacağı tahmin edilirken, 2023 için beklenti 95,33

dolar olarak belirlendi.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC)

üretiminde kasım ve aralık aylarında düşüş gözleneceği ancak

grubun yıllık üretiminin gelecek yıl 300 bin varil artarak günlük

28 milyon 900 bin varile ulaşacağı belirtildi.

Rapora bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.eia.gov/outlooks/steo/index.php


EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Bu hafta benzin ve motorine zam gelmedi.

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.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri

31

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 4 Kasım ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 187 milyon dolar azaldı. Bu azalış gerçek kişi

dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

4 Kasım ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 366,8 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı %2,0 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama

faiz oranı son iki hafta %18,0’dan, %16,2’ye düştü. Konutta ise

kredi oranları, %21,4’ten, %21,6’ya yükseldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri

32

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 5,9 milyar TL değerinde arttı..

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 282 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %34’ünü konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk dokuz ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen

Borcu Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 706 bin

457 kişi olarak %127,9 arttı, tüketici kredilerinde 1 milyon 218

bin 397 kişi ile %342,4 artış gerçekleşti.



EKONOMİDE BU HAFTA

Türkiye’nin Risk Primi 

33

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.

Bu hafta dünyada CDS’ler gerileme eğiliminde idi. Ancak halan

Türkiye Rusya’nın ardından risk primi en yüksek ülke

konumundadır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi herkesi kapsıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa

takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı

kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20,

erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da

bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme,

sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Bakan Nebati: Hazine destekli KKM hesaplarında yenileme oranı

yaklaşık %70

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine tarafından

desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar

TL ödeme olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu: Enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Enflasyon

muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş

dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını

bekliyoruz.” dedi.

TCMB eleştirilen politikalarda kararlılık mesajı verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bazı banka

CEO'ları ile ayrı ayrı görüşerek eleştiri alan politikalarda kararlı

olduğu mesajını vermeye devam ettiği belirtildi.
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TCMB'nin ödemeler dengesi revizyonundan 26,8 milyar dolarlık

katkı

TCMB ödemeler dengesi 'cari işlemler hesabı' altındaki

'hizmetler dengesi/seyahat/gelir' ile 'birincil gelir dengesi/ücret

ödemeleri/gider' kalemlerinde revizyon yaptı. İki revizyon

sonucunda ödemeler dengesi cari işlemler hesabı revize edilen

dönemde toplam 26,8 milyar dolar artı yönlü güncellendi.

Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye

ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5’tan

yüzde 5,3’e yükseltti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi

İstanbul Sanayi Odası’nda Erdal Bahçıvan, çekişmeli geçen seçim

yarışında Adnan Dalgakıran’a karşı 74’e 56 oyla yeniden başkan

seçildi.

ATO seçimin ilk aşamasını tamamladı

ATO katılım oranının en yüksek olduğu seçimin ilk aşamasını

tamamladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ATO Başkanı Baran

komitelerindeki seçimi rahat kazandı.

İTO komite seçimlerini Başkan Avdagiç açık ara farkla kazandı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO tarihinin en

yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesi ile açık ara

kazandık. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz." dedi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de enflasyon Ekim'de beklentinin altında kaldı

ABD'de enflasyon Ekim ayında soğuma sinyalleri verdi. Manşet

yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile yüzde 7,9'luk beklentinin altında

kaldı. Çekirdek enflasyon göstergeleri de Eylül ayına göre

geriledi. Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in Aralık

toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi.

IMF Başkanı'ndan küresel enflasyon uyarısı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva enflasyonda küresel çapta

yükselişin sonuna yaklaşılmış olabileceğini ancak enflasyonun

yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği tahminini

paylaştı.

AB uyardı: Resesyon kapıda, enflasyon şoku sürecek

AB Komisyonu Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini

düşürürken enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi.

Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken enflasyonun da henüz

zirveyi görmediği belirtildi.

ABD'de tüketici güveni 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi,

kasımda aylık 5,2 puan azalışla 54,7'ye inerek temmuzdan bu

yana en düşük seviyeye geriledi.
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Dünya

Çin'de enflasyon düştü

Çin'de tüketici enflasyonu 29 ayın zirvesinde geri gelirken,

üretici fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

İngiltere ekonomisi beklentilerin altında daraldı

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 ile beklentilerin

altında daraldı.

FTX iflas süreci başlattı, şirketin CEO'su istifa etti

Kripto para borsası FTX, ABD’de iflas süreci başlattı. Şirketin

CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Katar Dünya Kupası

Dünya Kupası öncesinde Katar yetkili makamlarınca yapılan

açıklama uyarınca; 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren, Katar'a

seyahat edeceklerin FIFA 2022 Dünya Kupası biletleri ile Hayya

Kart'a başvurmaları zorunlu olup 2 Aralık 2022 tarihinden

itibaren Katar'a girişler için Hayya Kart mobil uygulamasının

veya internet sitesinin "Non-Match Ticket Holder"

kısmından bilet olmadan Hayya Kart başvurusu

yapılabilecektir. Öte yandan, Hayya Kart başvurularının

seyahatten en az 5 iş günü önce yapılması gerekmekte

olup, Katar'da ikameti bulunmayan Hayya Kart sahipleri, 500

QAR karşılığında "Hayya with me" başvurusu yaparak en fazla

üç ziyaretçi için Hayya Kart talep edebilecektir
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Rusya ve İran arasında doğalgaz anlaşması imzalandı

İran ve Rusya doğalgaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatını 

kapsayan yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Polonya’da demiryolu taşıma ihalesi duyurusu

Polonyalı Demiryolu Operatörü PKP Intercity, 450 adet

yeni vagon satın almak için şimdiye kadarki en büyük tren

vagonları ihalesini duyurdu.

Yunan Hükümeti, Dedeağaç Limanı Özelleştirme İhalesini

durdurma kararı aldı.

Hükümetin en üst düzeyde aldığı bu kararın ardından, TAIPED

Yönetim Kurulu'nun Dedeağaç Liman İşletmesi sermayesinin

%67'sinin satışına ilişkin ihaleyi önümüzdeki birkaç gün içinde

iptal etmesi beklenmektedir.

Rusya’da uçuşlar

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rusya’nın güney ve

merkez bölgelerinde bulunan 11 havaalanına uçuşların

sınırlandırılmasını uzattı.. 15 Kasım 2022 tarihine Moskova

saatine göre 03.45’e kadar, Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronej,

Gelencik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol

ve Elista havaalanlarına uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı.
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→ Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinden

çekilmenin tamamlandığını duyurdu.

→ ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere

ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında,

2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık

niyetinde olduğunu söyledi.

→ ABD medyası, ara seçim sonuçlarını Demokratlar için “iyi”,

Cumhuriyetçi Parti ve eski ABD Başkanı Donald Trump için

“kötü” şeklinde nitelendirdi.

→ Eski ABD Başkanı Donald Trump, 15 Kasım'da başkanlık

seçimlerine ilişkin büyük bir duyuru yapacağını söyledi.

→ Birleşmiş Milletler, Karadeniz tahıl anlaşması konusunda

Rusya ile müzakerelere başladı.

→ İran'da Mahsa Amini protestoları kapsamında gözaltına

alınan yaklaşık 15 bin kişiye ölüm cezası verilmesi onaylandı.

→ Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 15-16 Kasım'da

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne

katılacağı ve zirve marjında ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile ilk

kez yüz yüze görüşeceği bildirildi.
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→ Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin

güvenlik açısından artan istikrarsızlıklar ve belirsizliklerle karşı

karşıya olduğunu belirterek orduya "Tüm silahlı kuvvetler, tek

ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı,

tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine

erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli." çağrısında bulundu.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı

kararnameyle, Rusya'daki "dost olmayan ülkelerin" pay sahibi

olduğu 191 şirketin hisse işlemleri yasaklandı.

→ Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Washington'da ABD Dışişleri

Bakanı Antony Blinken ev sahipliğinde kalıcı barışı görüştü.
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KÜLTÜR SANAT

25. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV)

tarafından 1996’dan bu yana düzenlenen Uluslararası Ankara

Tiyatro Festivali’nin 25’incisi bu yıl 18-28 Kasım tarihleri arasında

gerçekleştirilecek.

Festival, yurt dışından topluluklara, ülkemizdeki özel tiyatrolara,

il ve ilçelerdeki belediye/şehir tiyatrolarına, üniversite

tiyatrolarına ve amatör topluluklara ev sahipliği yapacak.
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Kerem GÖRSEV Trio feat Elif Çağlar

Başarılı piyanist ve besteci Kerem Görsev ile yine ülkemizin en iyi

caz vokalistlerinden Elif Çağlar’ın birlikte oluşturduğu Kerem

Görsev Trio feat. Elif Çağlar 11. Uluslararası Klarnet Festivali’nde

aynı sahnede sanatseverler ile buluşuyor.

Konser, 16 Kasım akşamı CSO Ada Ankara’da.
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Okan Bayülgen yorumuyla Richard

Okan Bayülgen’in Shakespeare’in ünlü trajedisinden hareketle

yazıp yönettiği Richard, 19 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da.

Kalabalık oyuncu kadrosu ile dikkat çeken oyunda Richard

karakterini Bayülgen canlandırıyor. Oyun, farklı disiplinlerden

sanatçıları bir araya getiren Kabare Dada tarafından hayata

geçiriliyor.

45



46


