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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

5-11 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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Üsküdar Ümraniye Ataşehir Metro Hattı

NUROL



TİSK, bana kalırsa gerek sendikamız gerekse de tüm işveren-

işçi kesimler için ortak aklı, birlikteliği, dayanışmayı temsil

ediyor. Ülkemiz çalışma hayatında sosyal diyaloğu

güçlendirmek, uzlaşma kültürünü geliştirmek ve çalışma

barışını sağlamak için canla başla çalışıyor.

Siyaset üstü bir misyon ve vizyoner bir bakış açısıyla imza

attığı her proje ile çalışma yaşamının gelişimine, dönüşümüne

öncülük ediyor.

Başkan Vekilliği görevini yürütmekten gurur ve mutluluk

duyduğum TİSK’in 60. yaşını kutluyor, çalışma hayatına ve

ülke ekonomimize katkılarının artarak sürmesini temenni

ediyorum.

Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

TİSK, 60 yıldır Türk işverenlerinin sesi

Geçtiğimiz hafta 60. yaşını kutlayan çatı 

kuruluşumuz Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu’nun (TİSK) Genel 

Kurulu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 

bakanlarımızın ve işveren dünyası 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
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FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

Başkan Celal Koloğlu ve Yönetim Kurulumuz TİSK Genel

Kurulu’na katıldı.

Genel Sekreterimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığında düzenlenen asgari ücret belirleme

komisyonun ilk toplantısına katıldı

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi 1. Grup Alçı Levha

Uygulayıcısı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu Eğitimleri

gerçekleşti.

İNTES’in önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Anayasa

Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde İş

Hukukunun Değerlendirilmesi Semineri’ne yönelik

hazırlıklar sürdürüldü.

İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmeleri gerçekleşti.

TCDD’nin tarihini anlattığımız kitabımızın röportajlarına

devam edildi.

Bu hafta üyelerimize

Sektörel etkinlikler

Yurt dışı iş forumları

Mali mevzuattaki gelişmeler

Makro ekonomik veriler

duyuruldu.



FAALİYETLERİMİZ
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Sendikamız tarafından aylık olarak Yİ-ÜFE sepetinde

sektörümüz ile ilgili seçilmiş göstergelerdeki değişimlerin

piyasa fiyatları ile kıyaslandığı veri tabloları hazırlanmaktadır.

Kasım ayı sonuçlarının ayrıntılı tabloları hafta içi üyelerimizle

paylaşılmıştır.



SEKTÖREL ETKİNLİKLER
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TİSK 28. Olağan Genel Kurulu, 6 Aralık 2022 tarihinde 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 

gerçekleştirildi. 

TİSK Genel Kurulu 

6 Aralık 2022 tarihinde TİSK 28. Olağan Genel Kurulu,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın

teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat

Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Sayın Nureddin Nebati,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, AK Parti

Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş ve Ankara Valisi

Sayın Vasip Şahin de yer aldı.



SEKTÖREL ETKİNLİKLER
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Başkan Akkol, “Konuşmaktan çok, yapmayı tercih eden samimi 

bir aileyiz

TİSK Genel Kurulu 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Burak Akkol, bir

konuşma gerçekleştirerek

son 3 yılda TİSK tarafından

hayata geçirilen icraatlardan

bahsetti.

Salgın döneminde hayata geçirilen kısa çalışma

uygulamasının tüm taraflara katkı sunduğunu ve asgari

ücretteki tarihi mutabakat ile asgari ücretten vergi almayan

Avrupa’daki 2 ülkeden biri olunduğunu vurguladı.

Akkol, “Konuşmaktan çok, yapmayı tercih eden samimi bir

aileyiz. dedi.

Aynı samimiyetle, ülkemizin yeni yüzyılına açılacak 2023 yılının

ülkemiz için güzel gelişmeler getirmesini temenni ediyorum.”

diyerek sözlerini sonlandırdı.



SEKTÖREL ETKİNLİKLER
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Cumhurbaşkanı Erdoğan «İşverenlerimizle yakın mesai yaptık, 

anlayış birliği içinde hareket ettik.»

TİSK Genel Kurulu 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Genel

Kurul’da katılımcılara hitap etti.

Erdoğan konuşmasında, işçi-işveren kesimi arasındaki

diyalogun güçlü olmasının önemini vurgulayarak “TİSK,

temsil ettiği işverenlerin milli gelirimize, ihracatımıza,

istihdamımıza katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma

sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi

dilimlerinin belirlenmesine kadar her an işverenlerimizle

yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik.» dedi.



SEKTÖREL ETKİNLİKLER
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TİSK Genel Kurulu 

Öğleden sonra devam eden Genel Kurul’da Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin de bir konuşma

gerçekleştirdi.

Bakan Bilgin işveren sendikasının 60. kuruluş yılını

kutlamasının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek

Türkiye gibi sanayileşme tarihi kısa olan bir ülke için 60 yılın

az olmadığını belirtti.



SEKTÖREL ETKİNLİKLER
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TİSK Genel Kurulu’na Başkan Celal Koloğlu ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz de katıldı

TİSK Genel Kurulu 

Genel Kurula TİSK Başkan Vekilliği görevini yürüten İNTES

Başkanı Celal Koloğlu’nun yanı sıra Başkan Vekili Merdan

Hürmeydan, Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral ve Denetleme

Kurulu Üyesi Murat Türkseven katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından zorunlu organ seçimleri

gerçekleştirilerek Genel Kurul tamamlandı. İNTES Başkanı

Celal Koloğlu, Başkan Vekili seçildi.



SEKTÖREL ETKİNLİKLER
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Dördüncü Kamu Alımları Sempozyumu 15 Aralık 2022 

tarihinde gerçekleşecek

Kamu Alımları Sempozyumu

Kamu İhale Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliği ile 14-15

Aralık 2022 tarihlerinde Ankara’da “4. Kamu Alımları

Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyumun 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek

olan “Yapım İşleri İhalelerinde Güncel Gelişmeler, Sorunlar

ve Öneriler” başlıklı oturumuna Yönetim Kurulu Başkan

vekilimiz Merdan Hürmeydan da konuşmacı olacaktır.

Kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin katılım

sağlayacağı sempozyumla, kamu alımlarına ilişkin güncel

gelişmelerin yanı sıra, sektör sorunlarının da ele alınması ve

çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekte programı sunulan ve TOBB Konferans Salonu’nda

gerçekleştirilecek sempozyum, sosyal medya

hesaplarından eşzamanlı takip edilebilecektir.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılar bağlantıdadır.

http://www.ihale.gov.tr/Duyuru/529/4-_kamu_alimlari_sempozyumu_14-15_aralik_2022_tarihlerinde_tobb_konferans_salonunda_duzenlenecek.html
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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 1. Grup Alçı Levha

Uygulayıcısı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu eğitimleri 5 – 10

Aralık 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 Alçı Levha

Uygulayıcısı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu , Saint Gobain Rigips

Alçı ve Alçı Levha Fabrikası’na ziyaret ve Cumartesi günü eğitim

değerlendirme sınavı ile noktalanmıştır.

Öğretmenlerimize projemize sağladıkları katkı için teşekkür

ediyoruz.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



ÜYELERİMİZDEN
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IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’e 

“Hayat Boyu Başarı Ödülü”

IC İÇTAŞ

IC Holding Yönetim Kurulu

Başkanı ve IC Vakfı Kurucusu

İbrahim Çeçen, Türkiye’yi

kalkındırma hedefiyle hayata

geçirdiği öncü projeleri ve

gençlere daha iyi bir gelecek

sunmayı amaçlayan toplumsal

yatırım çalışmalarıyla Boğaziçi

Üniversitesi İş Dünyası

Ödülleri’nde “Hayat Boyu Başarı

Ödülü”ne layık görüldü.

İbrahim Çeçen’in zorluklarla okumaya çalışan gençlere destek

olma hedefi doğrultusunda 1986 yılında şahsen vermeye

başladığı eğitim bursları, 2004 yılında IC Vakfı’nın kurulması ile

daha kurumsal bir yapıda öğrencilerle buluşmaya başladı.

IC Vakfı, bugüne kadar 12 bini aşkın ihtiyaç sahibi ve başarılı

üniversite öğrencisini eğitim bursu ile destekledi. Bugün 13 bin

öğrencinin eğitim gördüğü vakıf destekli tek devlet üniversitesi

olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ise 2007 yılında inşa

edilerek devlete hibe edildi.



ATAMALAR
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 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel

Müdürü Savaş Alıç görevden alınmıştır.

 10 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan büyükelçi atama

kararlarına göre 6 büyükelçi merkeze alınırken, 16 yeni

büyükelçi atanmıştır.

 9 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan HSK

kararnamesine göre, 282 hakim ve savcının görev yeri

değiştirilmiştir.

Awash-Kombolcha-Hara Gebaya Demiryolu

YAPI MERKEZİ

https://www.ntv.com.tr/turkiye/16-buyukelci-merkeze-cekildi,LQFmKxKHK0O1UDgbJDjHSQ
https://www.ntv.com.tr/turkiye/282-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti,B3ymlwuenkqudmbhEhhIuA


Kasım ayının Tüketici Fiyat Endeksleri ve Yurt İçi Üretici Fiyat

endekslerini içeren enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon

rakamları TÜFE’de Mayıs 2020’den beri kesintisiz artış

eğilimindeydi. Grafiğin yönü Kasım ayında aşağı yöneldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kasım Ayı Enflasyonu
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TÜFE’de olduğu gibi Yurt İçi ÜFE’de grafiğin yönü aşağı gitti.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında %21 seviyesinin ardından endekste

geometrik yükseliş gözlemlendi. Endekslerin aşağı yönlü

hareketi ile ÜFE ve TÜFE makasında kısmi azalma da

gözlemlendi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kasım Ayı Enflasyonu 
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Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş

ocakçılığında %146,43, imalatta %107,64, elektrik, gaz üretimi ve

dağıtımında %442,97 ve su temininde %114,41 artış olarak

gerçekleşti. İnşaat sektörünü oluşturan temel girdilerden

bazılarında ise YURT İÇİ ÜFE ortalamasının üstünde artış oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kasım Ayı Enflasyonu
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TÜİK tarafından açıklanan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri 

Oranları sonuçlarına göre yıllık en çok reel getiri BİST 100 

endeksinden geldi. Mevduat faizi ise TÜFE ile indirgendiğinde 

%38 yatırımcısına kayıp yaşattı. 

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel 

Getiri Oranları
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Yıllık değerlendirmede olduğu gibi aylık değerlendirmede de

BİST reel bazda yatırımcısına kazanç sağladı. TÜFE ile aylık

kazanç %18’e ulaştı. Enflasyonun aşağı yönlü hareketi yatırım

araçlarının getirilerine de yansıdı. Ekim ayı verilerine göre aylık

tüm yatırım araçları değer kaybetmişti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel 

Getiri Oranları
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İllere Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin 2021 yılı sonuçları 

açıklandı. Buna göre  en yüksek payı %30 ile İstanbul aldı. 

İstanbul’un GSYH büyümesine katkısı %3,96 oldu. Büyümeye en 

az katkı veren iller Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

Gümüşhane bölgesi. 

EKONOMİDE BU HAFTA

İllere Göre GSYH
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Büyümeye İstanbul’u takiben en fazla katkı veren diğer dört il

Kocaeli, İzmir, Ankara ve Antalya oldu. Bu iller GSYH’nın

%54,’4’nü oluşturdu. Kocaeli kişi başı gelirde ilk sırada yer

alırken, Ağrı en az kişi başı gelirden pay alan ilimiz oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İllere Göre GSYH
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Zincirlenmiş hacim endeksiyle GSYH 17 ilde bir önceki yıla göre 

Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü. İktisadi kollara göre de 

GSYH sonuçları açıklandı. En çok GSYH hacmi yaratan il İstanbul 

oldu. İstanbul inşaat sektörü toplamından %32 pay aldı. Başkent 

Ankara’nın payı ise %12 oldu. 

EKONOMİDE BU HAFTA

İllere Göre GSYH
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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/TL yatay hareketini sürdürdü. Keza son beş

günde gelişmekte olan ülke para birimleri sınırlı alıcılı olarak

dolara karşı değer kazandı. Ancak TL bu gelişmelere karşılık

negatif ayrışıyor. Zira Dolar endeksinin aşağı yönlü seyir

izlemesi veya yukarı tepki göstermesi TL üzerinde belirgin bir

etki yaratmıyor.

Cuma günü ABD’de YURT İÇİ ÜFE’nin beklentileri bir miktar

aşması ile dolar endeksi yükseldi. Bu durum ise 2023’te FED’in

faiz artışlarına devam edeceği beklentisini yarattı. Paritede ibre

yeniden dolar lehine çevrildi. Dolar endeksinde ise gün içinde

sınırlı bir artış oldu. Hatta bir gün öncesi 105 seviyesinin altında

kaldı.

Veri akışının ardından ABD 10 yıllık devlet tahvilleri 3,55’e kadar

yükseldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm
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Altın fiyatları bu hafta yatay bir seyir izledi. Aralık ayın başından

beri 1800 dolar seviyelerinde. Ekim ayından bu yana altın sürekli

yükselişte idi. Ancak bu hafta içi 1800 dolar seviyesinin bir

miktar altına geriledi.

ABD ÜFE verisinden sonra yükselen tahvil oranlarına rağmen

ONS altın yukarı hareketine devam etti.

Gram altın 1073 TL seviyelerinde. Geçtiğimiz hafta 1.080 TL ile

zirve yapmıştı.

Altın 10 gün öncesine göre %1,31, Ocak ayına göre %42 kazanç

sağlamıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Brent petrolün varil fiyatı bu hafta talebe ilişkin endişeler

nedeniyle uluslara arası piyasalarda 7 Ocak tarihinden bu yana

ilk defa 80 dolar seviyesinin altını gördü. Brent petrolün yıllık

kazancı %1’in altına geriledi.

Uluslararası kuruluşların geleceğe ilişkin resesyon beklentileri

petrole olan talebi baskılamakta.

Bu hafta enerji piyasasında AB’nin Rus Petrolüne 60 dolarlık

tavan fiyatı uygulaması gündemdeydi.

İMF yayınladığı raporda küresel ekonominin daha

yavaşlayabileceğini öngördü. Bu öngörülerde petrol talebini ve

dolayısıyla fiyatları baskılamaktadır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Bu hafta motorinde ve benzinde indirim oldu. Benzin fiyatları

yeniden 20 TL’nin altına inerek Mart ayı seviyesine geriledi.

Motorin ise Nisan ayında 21 TL seviyelerinde idi.

Benzin ve motorin fiyatları arasındaki fark 3,64.

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 958 milyon dolar azaldı. Azalış hem gerçek kişi

hem de tüzel kişi dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

2 Aralık ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam 403,4 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı %1,’9’dan, %1,8’e geriledi. Ticari kredilerin ağırlıklı

ortalama faiz oranı 25 Kasım ile biten hafta itibariyle son iki

hafta %15,9’dan %16,5’e yükseldi. Konutta ise kredi

oranları,%21,6’dan, %21,5’e geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri
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Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 9,7 milyar TL değerinde arttı.

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 282,9 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.
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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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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari

ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 7

Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. Komisyon, 14 Aralık'ta

ikinci kez toplanacak.

TÜRK-İŞ, asgari ücret için taban rakamını açıkladı

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin yaptığı

açıklamada, pazarlığa başlanacak rakamın Türk-İş'in açlık sınırı

olan 7 bin 785 lira olacağını söyledi.

Çalışma Bakanlığı anketinde asgari ücret beklentisi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ücrete yönelik

yaptırdığı araştırmanın özetine göre, işçilerin asgari ücret

beklentisi 7 bin 536 TL, işverenin beklentisi 7 bin 50 TL olurken,

genel kamuoyu beklentisi ise 7 bin 845 TL olarak belirlendi.

TİSK Başkanı Akkol: Asgari ücret taban ücrettir, imkanı olan

üzerinde vermeli

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücret taban ücrettir.

Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi,

bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" dedi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini

aşamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan

düzenlemeyle, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları

içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e çekildi.

TCMB rezervlerinde artış ivmesi sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde

artış ivmesi sürüyor. 2 Aralık haftası itibariyle brüt rezervler 124,9

milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 122,6 milyar

dolar seviyesindeydi. Bankanın net rezervlerindeki toparlanma

da devam etti. 2 Aralık haftası itibariyle net rezervler 19,5 milyar

dolardan 23,1 milyar dolara yükseldi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Fiyat

Gelişmeleri Raporu’nda kasım ayı tüketici enflasyonunda baz

etkisiyle yaşanan gerilemenin enerji ve temel mal grubundaki

fiyat yavaşlamalarından kaynaklandığı belirtilirken gıda ve

alkolsüz içecekler grubunun ise fiyat artışlarıyla öne çıktığı ifade

edildi.

İhracatta 'soğuk iklim' devam ediyor

Ekimde 47,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü

İhracat İklimi Endeksi kasımda hafif bir düşüşle 47,8 olarak

gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat ikliminde üst üste

dördüncü ay bozulmaya işaret etti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de üretici fiyatları Kasım'da tahminleri aştı

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Kasım ayında aylık yüzde 0,3,

yıllık yüzde 7,4 artarak tahminleri aştı. Bu durum Fed'in faiz

artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini verdi.

Fitch, küresel büyüme tahminini revize etti

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, merkez

bankalarının enflasyon ile mücadelelerini yoğunlaştırmalarına ve

Çin'in gayrimenkul sektörü için görünümün kötüleşmesine işaret

ederek küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4

olarak revize etti.

AMB: Tüketici yüksek enflasyon ve daralma bekliyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne

göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama

enflasyon beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e yükseldi.

Tüketicilerin gelecek yıl işsizlik tahmini ise 12,5.

Euro Bölgesi üçüncü çeyrek büyümesi revize edildi

Euro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe

kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Eurostat'ın önceki tahmini

yüzde 0,2 büyüme şeklindeydi.

Çin'in ihracatı kasım ayında da düştü

Çin'in ihracatı zayıflayan küresel talebin etkisiyle ekim ayının

ardından kasım ayında da düştü.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Brezilya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Brezilya Merkez Bankası(BCB), gösterge faiz oranında beklendiği

gibi değişikliğe gitmedi. Gösterge konumundaki Selic faiz oranı

yüzde 13,75 olarak kaldı.

Japonya ekonomisi %0,8 daraldı

Japonya gayri safi yurtiçi hasıla Ekim-Aralık döneminde yıllık

bazda yüzde 0,8 küçüldü.

Çin'de inşaat sektörüne bir destek daha

Çin'de Bank of Communications Co (BoCom), hükümetin inşaat

sektöründeki ciddi likidite sıkışıklığını hafifletme çağrısına yanıt

vererek sekiz inşaat firmasına destek vereceğini açıkladı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Time dergisi, 2022'de "Yılın Kişisi" olarak Ukrayna

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi seçti.

→ Time dergisi, Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesiyle

başlayan protestolara öncülük eden İranlı kadınları "Yılın

Kahramanları" seçti.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş riskinin

arttığı uyarısında bulundu.

→ Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan'ın vizesiz seyahat bölgesi

Şengen'e katılmasına onay verdi.

→ Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan

petrole ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat

uygulama kararları yürürlüğe girdi.

→ ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma

Yetkilendirme Yasa tasarısının son halinden, Temsilciler

Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere

konulan maddeler de çıkarıldı.

→ Çin hükümeti yaptığı açıklamada, Kovid kontrollerinin önemli

ölçüde hafifletilmesiyle, seyahat ve üretim için artık negatif

virüs testleri veya sağlık kodları göstermelerine gerek

kalmayacağını söyledi.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve 4 kişi

Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

→ AB ülkelerince Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar avro mali

yardım yapılmasını içeren paket, Macaristan tarafından veto

edildi. Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi

imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunduğunu

bildirdi.

→ Almanya'da darbe planı yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen

operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 19'u tutuklandı.

→ Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim

Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın İran'a daha önce

görülmediği kadar askeri ve teknik destek sağladığını, iki

ülkenin ilişkilerinin "tam teşekküllü bir savunma ortaklığına"

dönüştüğünü söyledi.

→ Avrupa ülkelerinin toplam savunma harcamaları 2021 yılında

ilk kez 200 milyar euro seviyesini aştı.

→ 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltı

atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin, Brezilya'yı

eleyen Hırvatistan'ın rakibi oldu.
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KÜLTÜR SANAT

Ankara Kalesi altındaki sığınak müze olacak

Ankara Kalesi'nin altında, İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla

inşa edilen sığınak, Altındağ Belediyesi tarafından müzeye

dönüştürülüyor.

İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa

edilen sığınağın Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş

döneminde emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere

yapılmış ancak hiç kullanılmadığı belirtildi.
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Kelime Müzesi

Yazar Şermin Yaşar’ın Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve

deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla

kurduğu müze Ankara Kalesi’nde yer alıyor.

Müzede köklerden cümlelere kadar birçok kelimenin geçmişi,

hangi atasözlerinde yer aldığı ve günlük hayatta nerelerde

kullanıldığı yaratıcı bir şekilde sunuluyor. Müzenin bir

bölümünde tedavülden kalkan ama dilde yaşamaya devam

eden nesneleri görebileceğiniz sergi alanı mevcut.
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Google 2022 trendlerini açıkladı

Google her yıl olduğu gibi 2022 yılının arama trendlerini

paylaştı. Google’da bu yıl dünya çapında en çok aranan kelime

“Wordle” olurken uluslararası haber aramalarında ise “Ukrayna”

zirvede yer aldı.

2022 Google arama trendleri – En çok aranan kelimeler

1. Wordle

2. India vs England (Hindistan vs İngiltere)

3. Ukraine (Ukrayna)

4. Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)

5. India vs USA
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