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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

28 Kasım-4 Aralık 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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İstanbul Otogar-Bağcılar Demiryolu Ulaşım Sistemi

DOĞUŞ



Söz konusu sürecin hem işveren hem de işçi kesimi açısından

en hayırlı şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Devlet, işçi ve

işveren taraflarının ortaya koyduğu ortak mutabakatın devam

etmesini diliyoruz.

Gündemimizdeki bir diğer öncelikli konu ise EYT. Emeklilikte

Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin, kısa vadede işletmeler,

orta ve uzun vadede sosyal güvenlik sistemi açısından etkileri

olacağı aşikar. İşletmelerde vasıflı personelin kaybına yol

açmayacak, işgücü piyasasının dengelerini gözeten, işçi ve

işveren kesimin beklentilerini aynı anda karşılayacak

çözümlerin sunulması önemli. Hazine ve Maliye Bakanımız

tarafından duyurulan kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti

Fonu’nun (KGF) devreye alınmasının kıymetli bir adım

olduğunu düşünüyoruz.

Güzel bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

2022 yılının son ayına girmiş

bulunuyoruz. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı

daha geride bırakıyoruz. Yılın sonuna

gelmişken asgari ücret artışı

gündemlerimizde. Önümüzdeki hafta

asgari ücret konusundaki maraton

başlıyor.
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FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

2022 yılının ikinci Yüksek Danışma Kurulu toplantısı

İstanbul’da gerçekleşti.

Genel Sekreterimiz TİSK Mikro Cerrahi Yönetim Kurulu

Mütevelli Heyet toplantısına katıldı.

01.12.2022 tarihinde Lider Yapı Öğretmenleri Projesi tematik

izleme uzmanı Sendikamıza izleme ziyaretinde bulundu.

İNTES’in önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği İş Hukuku

toplantısına ilişkin program taslağı hazırlandı.

İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmeleri gerçekleşti.

Türkiye MYM’nin sınav ve belgelendirme faaliyetleri sürdü.

Bu hafta üyelerimize

Sektörel etkinlikler

Yurt dışı iş forumları

Mali mevzuattaki gelişmeler

Makro ekonomik veriler

duyuruldu.



FAALİYETLERİMİZ
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Yüksek Danışma Kurulu Toplantımız İstanbul’da gerçekleşti

27. Dönem 2022 yılı Yüksek Danışma Kurulu İkinci Toplantısı ve

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantımız, Yüksek Danışma Kurulu

Başkanımız Sn. Sinan TARA ev sahipliğinde 29 Kasım 2022 Salı

günü İstanbul’da Enka İnşaat’ın binasında gerçekleşti.

Toplantıda 2023 Çalışma Hayatı Gelişmeleri değerlendirildi.

Özellikle 2022 yılının son günlerinde netleşmesi beklenen

asgari ücret, EYT konularındaki gelişmeler hakkında rapor

sunuldu. Son olarak Mayıs ayında gerçekleşen yüksek danışma

kurulu toplantısından bu yana İNTES tarafından

gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.



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.

28 Kasım – 03 Aralık 2022 tarihleri arasında;

 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

alanında Türkerler firmasının 11UY0011-3/03 Ahşap

Kalıpçı adaylarının,

 Beton10 Koruma Sistemleri Dan. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Firmasının ve İzmir Turan Konut Projesinin 11UY0023-3/02 -

İnşaat Boyacısı adaylarının,

 ANKARA ASO-SEM Sürekli Eğitim Merkezi sınav alanımızda

Gama Enerji firmasının 12UY0056-3/01 - İskele Kurulum

Elemanı adaylarının mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının Takasbank Kamu Teminat 

Yönetim Platformu Üzerinden Alınması

KAMU İHALE MEVZUATI 

Geçici Teminat mektubu

Kamu İhale Kurumunun web sayfasında yayımlanan açıklama

ile “Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının Takasbank Kamu

Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınması” konusunda

açıklama yayımlanmıştır.

Açıklamada; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında

yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat

mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat

Yönetim Platformu”nun 1 Eylül 2021 tarihinde devreye alındığı,

• 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat

mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin

işlemlerin öncelikli olarak Takasbank Kamu Teminat Yönetim

Platformu üzerinden yürütüleceği,

• 31 Aralık 2022 tarihinde bankaların EKAP ile tekil

entegrasyonlarının sonlandırılarak geçici teminat

mektuplarına ilişkin bilgilerin mektubu düzenleyen banka

tarafından elektronik ortamda doğrudan EKAP’a iletildiği

mevcut uygulamaya son verileceği,

İhalelere katılacak kişilerin yapacakları işlemlerde aktarılan

hususlara dikkat etmesinin önem arz ettiği” belirtilmiştir.

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/DuyuruDetay.aspx?duyuruID=7f8f0a5ae1037a2f917c7d26e5df2ffecc107c5ba5b12db94f291011ebec0035


Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir

önceki yıla göre %3,9 artış gösterdi. Çeyreklik bazda ise -%0,1

azalarak dokuz çeyreklik dönemde ilk defa daralma olmuştur.

2020 yılı ikinci çeyrekten sonra (-10,3) ise en düşük büyüme

performansı bu dönemde olmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
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2022 üçüncü çeyrekte de hane halkının büyümeyi sırtladığı

söylenebilir. Zira Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları bu

dönemde yıllık %19,9 büyüdü. Yatırım büyümesinin göstergesi

gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde %1,3 azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
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İnşaat harcamalarında COVİD-19 başlangıcından bu yana en

fazla daralma yaşandı. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış

ise 2021 yılına göre kıyasla azaldı. İnşaat sektörü harcamaları

son on yedi çeyreğin on beş çeyreğinde negatif büyüme

göstermiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
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Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin

değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik

güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre azaldı. Kasım

ayında endeks 96,9 değerini aldı. Bir önceki yılın aynı

döneminde endeks değeri 100 idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi  
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Merkez Bankası PPK toplantısının özet metninde TL likiditesinin

mevduat ve kredi fiyatlamalarına etkilerinin izlendiği

belirtildi. Döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki

etkilerinin analiz edilerek gerekli politika tedbirlerinin

oluşturulacağı açıklandı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu 



Ticaret Bakanı Mehmet Muş kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret

verilerini açıkladı. Buna göre yılın on birinci ayında dış ticaret

açığı 8,8 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise

dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar idi. On bir aylık dış ticaret açığı

rakamı ise bir önceki yıla göre %199 artışla 99,8 milyar dolara

ulaştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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Kasım ayı enerji ithalatımız %17,4 artışla 7,7 milyar dolara

yükselerek toplam ithalatımızın dörtte birini oluşturmuştur. Altın

ithalatımız kasım ayında yüzde 2500 artışla 2,6 milyar dolara

yükselmiştir. Kasım ayında Türk Lirası cinsinden ile 15 milyar,

ithalat 35,6 milyar TL olmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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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

Dolar hafta genelinde zayıfladı. Gelişmekte olan ülkelerin para

birimleri değer kazandı. Asya para birimleri %1 değer kazandı.

Bu tabloda ise TL yatay bir seyir sergileyerek genel iyimserliğe

katılmadı.

Haftanın son iş gününde ise ABD’den gelen tarım dışı istihdam

verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi dolar endeksi gün içi

105 seviyelerine yükseldi. Hafta sonu ise yeniden 104,50

seviyelerine geriledi.

Küresel piyasalarda doların zayıflaması Euro’yu

güçlendirmektedir. Bu yıl Euro/Dolar’da en düşük seviye 27 Eylül

tarihinde görülmüştü. Haftanın son iş gününde 1,05 seviyeleri ile

Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelere geldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm
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Dolardaki zayıflama altın fiyatlarına da yansıdı. FED Başkanı

Powell’ın faiz artışlarının kısmen yavaşlayacağına dair mesajları

ile emtia piyasalarında artış, dolarda ise değer kaybı yaşandı.

1.786 dolara kadar altının ONS fiyatı arttı. Bu yükseliş son birkaç

haftadır devam etmekte. Kasımın ilk haftalarında 1.629 dolara

kadar gerilemişti.

Bu hafta dolara olan talebin zayıflayacağı öngörüsü ile ABD 10

yıllık devlet tahvilleri faizleri sınırlı geriledi, %3,69. ONS altın

yükselişe geçti. Ancak haftanın son iş gününde ise ABD’den

gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden yüksek

gelmesi ile ONS altının fiyatı aşağı yöneldi. Yurt içinde gram

altında 2 Aralık itibariyle son bir yılın zirvesine ulaşıldı. Günlük

artışlar %1 oldu. Altın, yıl başına göre yatırımcısına %42, on gün

öncesine göre %1,50 kazandırdı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Çin’de yeniden artan Covid-19 vakalarına karşılık gevşeme

sinyalleri verildi. Powell'ın açıklamaları petrol piyasalarını da

etkiledi. Piyasalarda gerçekleşen pozitif hareketlenmeyi takiben

petrol fiyatları yükseldi.

İEA- Ulusal Enerji Ajansı 2 Aralık tarihinde enerji verimliliği

raporunu yayımladı. Raporda 2022 yılı küresel enerji fiyatlarında

rekor artışların görüldüğü bir yıl olarak kaydedildi. Covid 19

sonrası toparlanma, dengesiz hava koşulları, plansız tedarik

kesintileri nedeniyle Ocak ayına kadar on iki ay süresince petrol

fiyatlarının yükseldiğinden söz edildi. Şubat ayında Rusya’nın

Ukrayna’yı işgali ardından 1970’li yıllardan beri görülen en

şiddetli petrol şoku yaşandığı ifadesi de raporda geçti. Merak

eden okurlarımız rapora bağlantıdan ulaşabilirler.

https://iea.blob.core.windows.net/assets/7741739e-8e7f-4afa-a77f-49dadd51cb52/EnergyEfficiency2022.pdf


EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Bu hafta motorinde sınırlı indirim olurken, benzin fiyatı aynı

kaldı. Benzin ve motorin fiyatları arasındaki fark ise azalıyor,

3,38.

Benzin bu yıl en yüksek değerine 30 TL ile haziran ayında

ulaşmıştı. Bir yıl önce 19 Kasım tarihinde Benzin 8,32, Motorin

ise litre fiyatı 8,39 TL idi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 18 Kasım ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 4,9 milyar dolar azaldı. Azalış hem gerçek kişi hem

de tüzel kişi dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

11 Kasım ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 391,6 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı %1,9 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama

faiz oranı son iki hafta %15,9’dan %16,5’e yükseldi. Konutta ise

kredi oranları,%21,6’dan, %21,5’e geriledi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri
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Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 12,1 milyar TL değerinde arttı.

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 282,3 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 
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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 Türkiye’de beş yıllık CDS’ler aşağı yönlü hareketi devam

ediyor. Türkiye CDS’leri uzun bir aradan sonra 528 seviyelerine

geriledi. Türkiye Rusya’nın ardından risk primi en yüksek ülke

konumundadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

EYT'de KGF hazırlıkları başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa

takılanlar (EYT) konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü

için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına

başlandığını duyurdu.

Kavcıoğlu: Liralaşmaya yönelik kararlı adımlar atıyoruz

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Arz kapasitesini artırmaya, cari

fazla vermeye ve liralaşmayı yaygınlaştırmaya yönelik kararlı

adımlar atıyoruz" dedi.

Merkez Bankası net rezervleri 9 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net uluslararası

rezervleri 25 Kasım ile sona eren haftada 759 milyon dolar

artışla 19,5 milyar dolara yükselerek 18 Şubat'tan bu yana en

yüksek seviyesini kaydetti. TCMB toplam rezervleri ise aynı

haftada 284 milyon dolar azalarak 122,6 milyar dolar seviyesine

geriledi.

Bankacılık sektörünün kârı ilk 10 ayda %408 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre

bankacılık sektörünün net kârı Ekim'de yıllık yüzde 443,9 artışla

49,7 milyar liraya yükseldi. Sektörün ilk 10 aylık net kârı da yüzde

408 artarak 335,9 milyar lira oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Türk- İş: Yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aştı

Türk-İş araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk

sınırı ise 25 bin 365 TL'ye yükseldi. Gıda enflasyonundaki yıllık

artış ise son 12 ayda yüzde 137 oldu.

Bloomberg HT Enflasyon Anketi

BloombergHT tarafından 17 kurumun katılımıyla düzenlenen

ankete göre kasım ayı enflasyonunun, aylık bazda %2,8 artışla

%84,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ekim ayında manşet

enflasyon %85,5 olarak açıklanmıştı.

Hizmet üretici fiyatları yüzde 104,28 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi bu yılın ekim ayında aylık bazda

yüzde 2,05, yıllık yüzde 104,28 arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Döviz mevduatlarında Şubat'tan bu yana en sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 25

Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş

kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu

yana en hızlı düşüş yaşandı.

İstanbul'un enflasyonu Kasım'da yıllık yüzde 105,5

İstanbul Ticaret Odası kasım ayına ilişkin fiyat artışlarını açıkladı.

İstanbul’da perakende fiyatlar, aylık bazda yüzde 3,10 arttı, yıllık

artış yüzde 105,55 olarak gerçekleşti.

Reel kesimin döviz açığı 12 yılın dibinde

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı

Eylül'de aylık 6,01 milyar dolar düşüşle 83,1 milyar dolar olarak

gerçekleşti. Böylelikle reel kesimin döviz açığında 2010 Kasım

ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AB, Rus petrolüne tavan fiyatta anlaştı

Avrupa Birliği, Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatta anlaşmaya

vardı.

Powell, faiz artırımındaki yavaşlama için tarih verdi

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz

artırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini söyledi.

Powell’ın açıklaması piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da tahminleri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 263 bin artarken işsizlik

Oranı yüzde 3,7'de kaldı.

FED'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

FED'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek

kişisel tüketim harcamaları, tahminlere paralel olarak yıllık yüzde

5 arttı. Kişisel harcamalar ise beklentileri aştı.

BM: Birçok ülkede enflasyon reel ücretlerde düşüşe yol açıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ukrayna

savaşı ve küresel enerji krizinin yol açtığı enflasyonun birçok

ülkede çalışanların reel ücretini düşürdüğünü bildirdi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon 1,5 yıl sonra yavaşladı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 10'a

geriledi ve 1,5 yıl sonra ilk kez yavaşladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi'nde işsizlik Ekim'de azaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Ekim ayında yüzde 6,5 seviyesine

geriledi.

Lagarde: Faiz artırımı sürecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,

enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmek için faizleri daha da

artırmayı planladıklarını ifade etti.

Almanya'nın enflasyonu beklentilerin üzerinde düştü

Almanya'da ekimde yüzde 10,4 ile 1951'den beri en yüksek

seviyede olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10'a geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Japonya'dan enflasyona karşı 28,9 trilyon yenlik ek bütçe

Japonya meclisi enflasyona karşı 28,9 trilyon yenlik ek bütçeyi

onayladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Yüzde 4 bandında işsizlik oranı

sağlıklı

New York Times Dealbook zirvesinde konuşan ABD Hazine

Bakanı Janet Yellen, yüzde 4 bandında işsizlik oranını sağlıklı

olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Küresel gıda fiyatları hafif geriledi

Küresel gıda fiyatları kasım ayında hafif geriledi ve sekiz aylık

düşüş serisini sürdürdü.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Başkanı Biden, Washington'a ziyarette bulunan Fransa

Cumhurbaşkanı Macron'la Beyaz Saray'da yaptığı

görüşmede, Rusya lideri Putin'le Ukrayna'daki savaşı bitirme

niyeti göstermesi şartıyla görüşebileceğini söyledi. Kremlin

Sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin’in Biden ile müzakereye açık

olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır

olmadığını söyledi.

→ G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulanacak fiyat sınırı üzerinde

bir anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirildi.

→ Çin hükümeti, ülkede sıkı Covid-19 kısıtlamalarının protesto

edilmesini ardından geri adım atarak, tedbirleri gevşetme ve

özellikle yaşlı nüfusu aşılamayı hızlandırma kararı aldı.

→ İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Çin'le ilişkilerinde

sözde "altın çağının" sona erdiğini belirterek, Çin'e

yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini bildirdi.

→ İspanya İçişleri Bakanlığı, Başbakan Pedro Sanchez’in ofisi de

dahil olmak üzere beş noktaya içinde patlayıcı madde

bulunan zarf gönderildiğini duyurdu.

→ Musk, Twitter'ın eski yönetiminin ABD Başkanı Biden’ın

ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğluyla ilgili çıkan haberleri

sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etti.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ihlalinin

birlik ülkelerinin tamamında ortak şekilde cezalandırılmasına

yönelik yeni yasal düzenleme teklifini açıkladı.

→ Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı

yaptırım olarak dondurulan Rus varlıklarına el koymayı

sağlayacak teklifi sundu.

→ İngiliz hükümeti, enerjinin daha tasarruflu ve etkin

kullanılması amacıyla kitlesel iletişim kampanyası başlattı.

→ İran, Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesinin

ardından başlayan rejim karşıtı protestolara ilişkin Birleşmiş

Milletler'in inceleme başlatılması talebini reddedeceğini

açıkladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Suriye'den

petrol ve tahıl kaçakçılığı yaptığını, bunun bugüne dek 100

milyar dolardan fazla kaynak kaybına yol açtığını ileri sürdü.

→ 2022 Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı. 4 dünya

şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar'a grup aşamasında

veda etti.

→ Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink, şirketin ana

merkezinde yaptığı etkinlikte, bozuk para büyüklüğündeki

cihazını altı ay içinde insan beynine yerleştirmeyi

hedeflediğini açıkladı.

→ Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki

uçuşlarda “uçak modu” uygulamasını sonlandırmaya

hazırlanıyor.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN
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Rusya’dan gelişmeler

RF Ulaştırma Bakanlığı, Azak Deniz Geçiş Noktasının kapsamlı

yeniden düzenlenmesinin tamamlandığını bildirmiştir. Azak Sınır

Geçiş Noktası’nın yük hacminin ve veriminin arttırılmasına imkan

sağlayacaktır.

FESCO Taşımacılık Grubu Novorossisk-İstanbul Hattının

kapasitesini iki katına çıkacaklarını ve Mersin Limanına bir hat

açacaklarını duyurmuştur.

9 Aralık 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 sınırlandırılmıştır. Böylece uçuşlar 45. kez

sınırlandırılmıştır.

Moskova Kuntsevo Plaza

ENKA



KÜLTÜR SANAT

Alice Müzikali yeniden sahnede

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe

oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel

Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice

Müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluşacak.

Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına

çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız

“Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile

başrolleri paylaşıyor. Alice, 18 Aralık-30 Ocak tarihleri arasında

Zorlu PSM’de.
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KÜLTÜR SANAT

Dünya çapında en çok satan kitaplar

En çok satan kitaplar listesi sürekli olarak güncellense de bazı

kitaplar satış rekorları kırılamıyor ve üzerinden yıllar geçmesine

rağmen dünya çapında en çok satan kitap sıralaması

değişmiyor. İşte dünya çapında en çok satan ilk 5 kitap:

1. İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens - 200 milyon

2. Yüzüklerin Efendisi - J. R. R. Tolkien - 150 milyon

3. Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery - 140 milyon

4. Hobbit - J. R. R. Tolkien - 100 milyon

5. Kızıl Köşkün Rüyası - Cao Xueqin - 100 milyon
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KÜLTÜR SANAT

Beyaz perdede bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 9 film vizyona girdi.

Penelope Cruz, Antonio Banderas ve Oscar Martinez'in

başrollerini paylaştığı "Resmi Yarışma« haftanın öne çıkan

yapımlarından. Gaston Duprat ve Mariano Cohn'un birlikte

yönettiği yapım, iyi bir film yapabilmek için ünlü bir film

yapımcısı ile anlaşan zengin bir iş adamının hikayesini konu

ediniyor.
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Türkiye’nin Risk Primi 
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