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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız
gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana
başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle
paylaşıyoruz.

12-18 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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Yeşilyaka- Koru
MESA-NUROL



Girdi maliyetlerindeki beklenmeyen artışlar, bazı firmalarımızı,
sözleşmeyi sürdürmek ile firmanın varlığını sürdürmek
arasında seçim yapmak zorunda bırakmaktadır.

Deneyimler, hakkaniyete uygun bir fiyat farkı uygulaması ile
yatırımların tamamlanmasının, bu işlerin tasfiye edilerek
yeniden ihale edilmesinden daha ekonomik olduğunu
göstermektedir.

Fiyat farkı esaslarının reel piyasa fiyatlarıyla uyumlu biçimde
uygulanması, içinde bulunduğumuz dönemde hayati
önemdedir. Farklı platformlarda dile getirdiğimiz sektör
sorunlarımız ülkemizin ekonomisinin sorunlarıdır, çünkü
sektörümüz pek çok açıdan ekonominin taşıyıcı gücüdür.

Sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik
veriler bize şunları söylüyor, inşaat
maliyetlerindeki artış sürüyor, işsizlik
artıyor, konut satışları düşüyor.
Öte yandan ihale ve sözleşmelerde,
uygulamaya baz alınan resmi girdi
fiyatları ile reel piyasa fiyatları
arasındaki fark da büyüyor.
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FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

Yönetim Kurulu Başkanımız Celal Koloğlu Ankara Sanayi
Odası Meclis Başkanı seçildi

Genel Sekreterimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığında düzenlenen asgari ücret belirleme komisyonu
toplantısına katıldı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Merdan Hürmeydan
Kamu Alımları Sempozyumuna katıldı.

Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi
Toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İlhan
Adiloğlu temsil etti.

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi 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, Makro ekonomik verilere yönelik gelişmeler
duyuruldu.



FAALİYETLERİMİZ
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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” düzenlendi.

Dördüncü Kamu Alımları Sempozyumu

Sempozyumun 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen “Yapım
İşleri İhalelerinde Güncel Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler” başlıklı
oturumuna Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Merdan Hürmeydan
konuşmacı olarak katıldı.



İŞ DÜNYASINDAN
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Ankara Sanayi Odası Başkanlığı’na Seyit Ardıç seçildi

Ankara Sanayi Odası’nın 2022-2026 döneminde görev yapacak
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi
tamamlandı. ASO'da tek listeyle gidilen seçimde Seyit Ardıç
ASO'nun 10. Başkanı oldu.

Seyit Ardıç başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Mete Çağlayan,
Özgür Bayraktar, Ercan Ata, İhsan Çetinceviz, İbrahim Aykut
Özüner, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Ertuğrul Onat,
Burcu Gençoğlu ve Levent Akçakoca'dan oluştu.

Celal Koloğlu yeniden meclis başkanı oldu
Sendikamız Başkanı Celal Koloğlu, ASO Meclis Başkanlığı
görevine yeniden seçildi.



İŞ DÜNYASINDAN
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği                                        
Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Uluslararası
Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Ülken’in katılımıyla, Meclis Başkanı Erdal Eren’in
başkanlığında “Kamu Müteahhitliği Alanında Yaşanan Sorunlar
ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi”, “Konut/Gayrimenkul
Sektörü Durumu” ve “ Rusya-Ukrayna Savaşı Özelinde Yurtdışı
Müteahhitlik Hizmetleri Faaliyetleri” konularını görüşmek üzere
Ankara’da toplandı.

Toplantıda sendikamızı Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İlhan
Adiloğlu temsil etti.

Toplantıyla ilgili detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=12816&lst=Haberler


ÜYELERİMİZDEN
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Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama
Tesisi’nin kapasite artış töreni
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

4,6 milyar m³ depolama ve 75 milyon m³
üretim kapasitesi ile ülkemizin enerji arz
güvenliğinde önemli bir rol üstlenecek
olan Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama
Tesisi, devreye alınan yeni kapasitesi ile
Avrupa'nın en büyük depolama tesisi
unvanının da sahibi oldu.

KALYON-KOLİN

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı açıldı
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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 Alçı Levha
Uygulayıcısı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu eğitimleri 12 – 17
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



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

TÜRKİYE MYM olarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerini, “TS
EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşların
Akreditasyonu için Genel Şartlar” ve “Sınav ve Belgelendirme
Yönetmeliği’ni esas alarak yürütmekteyiz. Söz konusu standart
ve yönetmelik bizlere bu faaliyetlerin tarafsız, eşit ve adil
koşullar altında yürütmemizi şart koşmaktadır.

Bu şartın yerine getirilmesi için, her yıl düzenlenen Tarafsızlık
Komitesi Toplantısı bu yıl 15.12.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Webinar olarak gerçekleştiren toplantıya Kalite Yönetim
Temsilcisi Gülesen Bal ve Sınav Organizasyon Sorumlusu İlkay
Açıkgöz, Tarafsızlık Komitesi üyelerinden İşveren Temsilcisi
Tekfen Holding ŞEÇ-K İdari İşler Müdürü Polat Narman, İnsan
Kaynakları Temsilcisi İSG Uzmanı Çağrı Yıldız katılım sağlamıştır.



ATAMALAR
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına
Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ

atanmıştır.



MALİ HAYAT
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Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Bankalar nezdinde açılan
ve destek sağlanan Türk Lirası mevduat veya katılma hesabında
90 günden kısa ve 370 günden uzun olmamak kaydıyla kur
korumalı mevduat hesabından yararlananlara yönelik yeni
düzenleme geldi.

KKM hesaplarından yararlanma süresi 31 Aralık 2022’den 31 Aralık
2023 tarihine kadar uzatıldı.

Bankacılık Düzenlemeleri

Kur Korumalı Mevduata yönelik Cumhurbaşkanlığı 
Kararında süre uzatımı

SİSTEM ELEKTROMEKANİK



OECD Ekonomik Görünüm Raporu 
Kasım 2002 Özeti

OECD Ekonomik Görünüm Raporu, Kasım 2022
Krizle Yüzleşmek

OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) 22 Kasım
2022 tarihinde yayınladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm
Raporu’nun TİSK tarafından hazırlanan özeti hafta içi
üyelerimizle paylaşılmıştır.

→ Dünya ekonomisinin geleceğine dair öngörülerde bulunan
raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin;
mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve
beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu bildirildi.

→ Rapor, Türkiye için katı işgücü düzenlemelerinin esnetilmesi
ve aktif işgücü piyasası politikalarının rolünün artırılması gibi
önerileri içermekte ve yüksek ölçüde asgari ücret artışının, ek
ücret ve fiyat baskılarını da beraberinde getirerek enflasyon
sarmalına neden olabileceğini belirtmektedir.

→ Zayıf dış talep ve süregelen jeopolitik belirsizliklerin,
yatırımları ve ihracatı baskılama riskini altını çizen Rapor,
Türkiye’de enerji verimliliğini artırmaya ve tedarik kaynaklarını
çeşitlendirmeye yönelik politikaların önemini
vurgulamaktadır.

Rapor özetine linkten ulaşabilirsiniz. 
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http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_oecd_ekonomik_gorunum_raporu_ozeti_kasim_2022.pdf


Merkez Bankası tarafından açıklanan Ekim ayı ödemeler dengesi
istatistiklerine göre cari denge 12 ay üst üste açık vermiş oldu.
Ancak aylık bazda cari işlemler dengesi açığında azalış
gözlemlendi. 2022 yılı Ekim ayında cari işlemler açığı 359 milyon
ABD doları oldu, bir önceki ay 2.883 milyon ABD doları açık idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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İnşaat sektörü özelinde yurt dışı yerleşik kişilerin doğrudan
yatırımları 110 milyon ABD doları oldu. Yıllık cari açık ise 43,5
milyar dolarla 2014'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 2013
yılında cari açık 55 milyar dolara ulaşmıştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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TÜİK’in ekim ayı için açıkladığı dış ticaret hadleri eğiliminde artış 
oldu. Ekim ayında ithalat birim değer endeksinde %8,3’lük artışa 
karşılık, ihracat birim değer endeksi %1,3’lük artış gösterdi. 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar 
endeksi ise %2,8 azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri
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Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri yayımlandı. Buna göre
kasımda bir önceki aya göre iş gücü piyasasına 229 bin kişi için
ek istihdam sağlandı. Ancak işsiz sayısı da 57 bin kişi artış
gösterdi. İlgili ayda Türkiye nüfusunun 30 milyon 213 bin kişisi
ise istihdama dahil olmadı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri
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İşsizlik Eylül ayının ardından Ekim ayında da artışını sürdürdü.
Genç nüfusun artan işsizliği de bu tabloda etkin oldu. Kadın
istihdam oranı düşükken işsizlikteki yükseliş de dikkat çekmekte.
Ekim ayında bir yandan işgücü artarken bir yandan da fiili
çalışma süresi artmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri
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Türkiye İş Kurumu Kasım ayına ilişkin işgücü verilerini yayımladı.
Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 63.413 kişinin işe yerleşmesi
gerçekleşmiştir. 2022 Ocak-Kasım döneminde inşaat iş
kolundaki işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı
dönemine göre gerileyerek 101.552 kişi oldu. 2021 yılında bu
rakam 155.203 kişi idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstatistikleri
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TÜİK’in açıklamış olduğu inşaat maliyet endekslerinde yüksek
artış eğilimi halen devam etmekte. Yıllık artışta bir önceki aya
göre sınırlı azalış olsa da yıllık artış %117 aylık artış %3,5 oldu.
Hizmet projelerinin inşaat maliyetlerindeki artış ise %157 .

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi 
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Bir taraftan artan inşaat maliyetleriyle yükselen konut satış
fiyatları, diğer taraftan borçlanma maliyetlerinin yüksekliği konut
satış rakamlarına yansımakta. Konut satışları bir önceki yılın aynı
ayına göre %34 azalış gösterdi. Kasım ayında 81 ilde satılan
konut sayısı 117.806 oldu. Konut satışının en az olduğu il ise
Bayburt (58 konut)

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış Rakamları
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Konut satışlarındaki dikkat çekici verilerden birisi de ipotekli
satışlardaki düşüş oldu. Bir önceki yıla göre %57,7 azalış, bir
önceki aya göre ise %41 daha az ipotekli satış yapıldı. Satılan
konutların %71’i ikinci el satışlardan oluşturuyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış Rakamları
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TCMB Ekim ayına ilişkin konut fiyat endekslerini açıkladı. İnşaat
maliyet endeksi gibi konut fiyat endekslerinde de bir önceki aya
göre yıllık artış seyrinde azalma oldu. Ancak endeks halen
yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Konut fiyatları yıllık
reel bazda geçtiğimiz yıla göre %50 artış gösterdi. Nominal artış
ise %188.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi 
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İstanbul konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği il oldu. Ekim
ayı itibariyle 120 m2’lik bir konutun ortalama fiyatı 3,1 milyon
TL’ye ulaştı. Kira endekslerinin eğilimi ise yukarı yönlü.
Endeksa’nın yaptığı hesaba göre 120 m2’lik bir dairenin ortalama
kirası Kasım ayı itibariyle 7.032 TL oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Merkezi yönetin
bütçesi Kasım ayında fazla verdi. Geçen yıl 31 milyar TL’lik
fazlaya karşılık bu ay 108 milyar TL fazla verdi. Bütçe
giderlerinde bir önceki aya göre en fazla artış gösteren kalem
ise Borç Verme kalemi oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 
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Yatırım harcaması olacak ifade edilebilecek sermaye gideri ise
bir önceki yıla göre %80 artış gösterdi. Sermaye giderlerinde
başlangıç ödeneğindeki gerçekleşme oranı %85 olmuştur. On
bir aylık dönemde sermaye giderlerinin bütçe giderleri
içerisindeki payı %7’dir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları
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Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksleri
Ekim ayında hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş
eğilimindedir. Zira bir önceki ay yıllık artış hızı 0,5 ile sınırlı
kalmışken bu ay %2,5 artış gösterdi. Aylık bazda ise Eylül ayı bir
önceki aya göre %1,6 daralma göstermişti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 
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TÜİK sanayi, hizmet, ticaret ve inşaat sektörlerini kapsayan ciro
endekslerini açıkladı. Ciro endeksi toplamda %124,80 artış
gösterdi. İnşaat ciro endekslerinin yıllık artış hızında ise bir
önceki aya göre azalış oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksi
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Ekim ayında perakende satış hacimlerinin yıllık artışı bir önceki
aya göre aynı düzeyde kalarak %9,5 oldu. Temmuz ayında
düşen perakende satışlar yükselişe geçmiş daha sonra yatay
seyir izlemiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış İstatistikleri 
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Türkiye’nin Satın Alma Gücü Paritesi sıralamasındaki yeri
geçtiğimiz yıla göre beş basamak yükseldi. Ancak AB
ortalamasına göre düşük düzeydedir. Sonuçlar, AB ülkeleri
genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet
sepetinin Türkiye'de 36 Euro karşılığı TL ile satın alınabileceğini
gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Satın Alma Gücü Paritesi 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel sektör ve finansal
sektör temsilcilerinin katıldığı enflasyon, faiz, döviz kuru ve
büyüme beklentilerini içeren anket sonuçlarını açıkladı. Piyasa
katılımcıları enflasyon ve döviz kuru beklentilerini aşağı yönlü
revize etti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi
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Kasım ayına ilişkin açıklanan Tarımsal ÜFE endeksi Genel Yurt İçi
ÜFE’deki azalış eğiliminin aksine yukarı yönlü hareket ediyor.
Tarımsal ÜFE’de ortalama artış %160 ancak turunçgiller, sebze ve
yağlı meyveler gibi ürün gruplarındaki yıllık artış ortalamanın
oldukça üzerinde gerçekleşti. (%308,89)

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal ÜFE
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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 en önemli veri akışlarının başında küresel piyasaları
etkileyecek olan ABD Merkez Bankasının vereceği karar
gelmekte idi. FED, beklentilere paralel olarak faiz oranlarını 50
baz puan artırdı. Parasal sıkılaşmanın bir süre daha devam
edeceğine yönelik mesajlar verdi. Bu açıklamalar sonrasında
dolar yeniden değer kazandı.

Avrupa Merkez Bankası da faiz oranlarını 50 baz puan artırdı
ve parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi mart ayında
başlayacağını açıkladı. 2023 yılından itibaren enflasyonun
kademeli olarak düşeceği AMB Başkanı Lagarde’nin
vurguladığı konular arasında yer almıştır. FED öncesinde dolar
değer kazanmıştı. Bu açıklama sonrasında ise EURO değer
kazandı parite 1,06 seviyelerine yükseldi.
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Altında Haftalık Görünüm
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Merkez Bankalarının kararları ile bu hafta altında yeniden
hareketli bir hafta yaşandı. ABD Merkez Bankasın’dan gelen
açıklamalar parasal sıkılaşmanın bir süre daha devam edeceğine
dair sinyalleri doları değer kazandırırken altın fiyatlarını yeniden
baskıladı.

Hafta içi ABD’den gelen enflasyon verilerinin yavaşlama belirtisi
ile yükselmişti. Ancak açıklamaların ardında altının ONS’u 1.775
dolara kadar geriledi.

Hafta başı gram altın bir miktar gerilese de doların
yükselişinden destek bularak önce 1.085 TL ile zirve yaptı.
Ardından haftayı 1075 TL seviyelerinde kapadı.

Altın 10 gün öncesine göre %1,57, Ocak ayına göre %42 kazanç
sağlamıştır.
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Enerji Piyasası
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Dünyada resesyon endişeleri bir biri ardına yayımlanan
raporlarla daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Öte yandan
Merkez Bankaları şiddetini azaltsa da sıkılaşma yönündeki
kararların devam edeceğini belirtiyorlar. Bu nedenle petrolde
görünüm aşağı yönlü bir tablo ortaya koyuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı yayımladığı raporda Rusya’nın petrol
üretiminin düşebileceğine işaret etti. Bu nedenle petrolde 80
doların altına gerileyen trendin yükselebileceğine açıklama
getirdi. «Düşen petrol fiyatları yüksek enflasyonla karşı karşıya
olan tüketiciler için rahatlamaya neden olsa da Rus petrolüne
yönelik ambargoların etkisi tam anlamıyla görülmedi.»
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Enerji Piyasası
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Bu hafta motorin ve benzin fiyatlarında artış. Benzin fiyatları 20
TL’nin altında idi. Benzin mart ayı seviyesine geriledi. Motorin
ise Nisan ayında 21 TL seviyelerinde idi.

Benzin ve motorin fiyatları arasındaki fark 4,21 TL.

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.
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Para-Banka İstatistikleri

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 09 Aralık ile biten haftada
bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki
haftaya göre 985 milyon dolar azaldı. Azalış hem gerçek kişi
hem de tüzel kişi dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

9 Aralık ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel
kredi kartlarında toplam 405,1 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık
sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların
oranı %1,’8’den, %1,9’a geriledi. Ticari kredilerin ağırlıklı
ortalama faiz oranı 9 Aralık ile biten hafta itibariyle son iki hafta
%15,5’dan %15,3’e geriledi. Konutta ise kredi oranları,%20,7’den,
%19,5’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 10,9 milyar TL değerinde arttı.
Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin
tutarı 283,4 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. Hafta içi 500 seviyesinin altına geriledi. Ardından siyasi
gelişmelere bağlı olarak yeniden risk pirimi yükseldi. Türkiye risk
primi en yüksek ülkeler arasında Rusya ve Mısır’ın ardından
gelmektedir.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes enflasyonda hesabını yüzde
20'lere göre yapsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde
yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka
hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Herkes hesabını 2023'te
yüzde 20'ler seviyesine göre yapsın" dedi.

Konaklama vergisi tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı
1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi planlanan ve pandemi
nedeniyle 2 yıldır ertelenen konaklama vergisi için tebliğ Resmi
Gazete'de yayınlandı. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak
belirlendi. Uygulama, 1 Ocak 2023'ten itibaren hayata geçecek.

TCMB rezervleri 8 yılın zirvesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9
Aralık haftasında 128 milyar 764 milyon dolarla Ocak 2015'ten
bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Asgari ücrette 3. randevu 20 Aralık’ta
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.

İlaçta euro kuru düzenlemesi
14 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, beşeri
tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası
cinsinden 1 euro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Ücretli çalışan sayısı Ekim'de yüzde 7,4 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan
istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yılın ekim ayında 13
milyon 861 bin 65 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet
sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında
yüzde 7,4 artışla 14 milyon 883 bin 717 kişiye yükseldi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ekim'de azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu,
Ekim'de 2021 sonuna kıyasla 7,5 milyar dolar azalışla 160,9
milyar dolar oldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Fed sıkılaşmada frene bastı
ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında faizi 50 baz
puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini
yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, 50 baz
puanlık faiz artışı kararından sonra, "50 baz puan faiz artışı
tarihsel olarak yüksek bir rakam olsa da daha gidecek yolumuz
var." dedi

AMB'den 50 baz puanlık faiz artışı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Aralık toplantısında 50 baz
puanlık faiz artışı yaptı. Banka, faiz artışlarının devam edeceği
mesajı verdi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en
yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere de faiz artış hızını yavaşlattı
İngiltere Merkez Bankası (BOE) yılın son toplantısında Fed'i takip
ederek politika faizinde artış hızını yavaşlattI. BOE, politika faizini
beklentiye paralel olarak 50 baz puan artışla yüzde 3,5'e
yükseltti.

Norveç ve İsviçre de faiz artırdı
Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak
yüzde 2,75'e çekti. Böylece faiz 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
İsviçre Merkez Bankası da artan enflasyonist baskılar nedeniyle
politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1'e yükseltti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD'de enflasyon Kasım'da tahminlerin altında kaldı
ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile
tahminlerin altında kaldı. Yıllık artış yüzde 7,1 oldu.

Çin'de tüketici güveni 2,5 yılın dibinde
Çin'de Kasım ayına ilişkin tüketici güveni 2020 yılının başlarından
bu yana en düşük seviyeye geriledi.

AB küresel kurumlar vergisinde anlaştı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çok uluslu şirketlere yüzde 15
oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması
konusunda uzlaşı sağladı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

BM: Küresel büyüme bu yıl yüzde 3,3'e düşebilir
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),
küresel reel gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) büyüme
oranının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 azalarak
yüzde 3,3'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

UEA'dan petrolde ralli beklentisi
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) gelecek yıl Rusya'nın
ihracatındaki azalma ve talebin tahminlerin üzerinde artmasıyla
petrol fiyatlarında ralli görülebileceği görüşünü paylaştı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ G7 ülkeleri yayımladıkları ortak bildiri ile Ukrayna'ya destek
olma sözünü teyit etti. Rusya'nın saldırılarının kınandığı
bildiride, Rusya'nın biyolojik, kimyasal veya nükleer silah
kullanmasının ciddi sonuçları olacağı vurgulandı.

→ ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya yardım etmeyi
gerektiği yere kadar devam ettireceklerini söyledi.

→ Rus ordusunun Cuma günü Ukrayna'ya düzenlediği 60'tan
fazla füze saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro
istasyonu ve otoparklara sığındı. Ukrayna'nın enerji
altyapısında oluşan hasar nedeniyle acil durum ilan edildi.

→ Katar’dan rüşvet olarak nakit para ve hediye almakla
suçlanan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) başkan yardımcısı
Eva Kaili görevden alındı.

→ Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Bosna Hersek'e AB
üyeliği için aday ülke statüsü verilmesi kararına onay verdi.

→ AB üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus
bankasının yaptırım listesine eklenmesini içeren, Rusya'ya
karşı 9'uncu yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

→ Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında, iki
listeye toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu ekledi.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Peru’da Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden
alınması sonrası patlak veren protestolar nedeniyle ülke
genelinden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

→ Danimarka'da sağ ve sol partilerin, 42 gün süren müzakere
sürecinin ardından bir araya gelerek "orta yol koalisyonu"
kuracağı açıklandı.

→ Libya, Mısır'ın iki ülke deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik
aldığı kararı "tek taraflı" olarak niteleyerek tümüyle
reddettiğini bildirdi.

→ Mısır'ın, Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda büyük bir
doğalgaz rezervi keşfettiği belirtildi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN
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Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye, Türkmenistan 
doğalgazının diğer ülkelere arzı konusunda çalışma grubu 

oluşturacaklar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üç ülke arasında enerji iş
birliğini pekiştirilmesinin, zirvede ele alınan en önemli konular
arasında yer aldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı ayrıca, zirvenin sonunda Türkmenistan,
Azerbaycan ve Türkiye Hükümetleri arasında enerji işbirliğinin
daha fazla geliştirilmesine ilişkin imzalanan Mutabakat
Zaptı’nın, çalışma grubu oluşturmak için gerekli çerçeveyi
oluşturacağını belirtti.

Uluslararası Türkmenbaşı Liman Projesi
GAP



KÜLTÜR SANAT

Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi Rahmi M. Koç Müzesi'nde 
sergileniyor

Rahmi M. Koç Müzesi, Sultan Abdülaziz dönemi ve
Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren devlet yatlarının
hikayesini "İki Asırlık Gelenek: Devlet Yatlarımız" resim sergisiyle
ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Koleksiyoner Erdem Cever'in aslına uygun olarak resmettirdiği
ve Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen yağlı boya tablolar, 24
farklı yatın kendine özgü hikayesini anlatıyor.
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KÜLTÜR SANAT

Müze’de Müzik Salı Konserleri
Ferit Odman Quintet

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Salı Konserleri’ni sürüdürüyor.
Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman, 20 Aralık
akşamı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin büyüleyici
atmosferinde yeni yıl ruhunu unutulmaz bir konserle yaşatacak.

Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet
aranjmanlarına yer vereceği konserde davulcuya birbirinden
değerli müzisyenler eşlik edecek.

Yılbaşı Konseri
Tolga Bilgin trompet
Engin Recepoğulları saksafon
Ercüment Orkut piyano
Kağan Yıldız kontrbas
Ferit Odman davul
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'Kahverengi Yol Panoları’

İş Sanat’ın Türkiye’nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için
başlattığı “Kahverengi Yol Panoları” başlıklı podcast serisi,
dinleyicileri ile buluşmaya devam ediyor.

Podcast serisinde ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan
sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen kültür
varlıklarımız ekseninde gazeteci Emrah Kolukısa bilim
insanlarından sanatçılara, gezginlerden yazarlara çeşitli isimlerle
sohbet ediyor.

Kayıtlara, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast,,
Anchor platformları üzerinden ulaşılabilir.

54



Türkiye’nin Risk Primi 

55


	Slayt Numarası 1
	Slayt Numarası 2
	Slayt Numarası 3
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Slayt Numarası 16
	Slayt Numarası 17
	Slayt Numarası 18
	Slayt Numarası 19
	Slayt Numarası 20
	Slayt Numarası 21
	Slayt Numarası 22
	Slayt Numarası 23
	Slayt Numarası 24
	Slayt Numarası 25
	Slayt Numarası 26
	Slayt Numarası 27
	Slayt Numarası 28
	Slayt Numarası 29
	Slayt Numarası 30
	Slayt Numarası 31
	Slayt Numarası 32
	Slayt Numarası 33
	Slayt Numarası 34
	Slayt Numarası 35
	Slayt Numarası 36
	Slayt Numarası 37
	Slayt Numarası 38
	Slayt Numarası 39
	Slayt Numarası 40
	Slayt Numarası 41
	Slayt Numarası 42
	Slayt Numarası 43
	Slayt Numarası 44
	Slayt Numarası 45
	Slayt Numarası 46
	Slayt Numarası 47
	Slayt Numarası 48
	Slayt Numarası 49
	Slayt Numarası 50
	Slayt Numarası 51
	Slayt Numarası 52
	Slayt Numarası 53
	Slayt Numarası 54
	Slayt Numarası 55

