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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

19-25 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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ATATÜRK BARAJI



Öncelikle yeni asgari ücretin işçi-işveren tüm kesimler ve

ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, komisyon çalışmalarına

katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

İşveren dünyası olarak ortak gayemiz daima çalışma

arkadaşlarımızın enflasyon karşısında korunması, diğer

yandan üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması ve

sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücretin

belirlenmesi oldu. TİSK Başkanı Akkol’un şu sözlerine içtenlikle

katılıyorum: «Her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir

taban ücrettir. Makul olması gerekir, hedefimiz hep beraber

ortalama ücretin artırılması olmalıdır.» Çalışma hayatının tüm

aktörleri sosyal diyalogu sürdürmek, hep birlikte daha çok

üretmek, ülkemizi daha güzel günlere taşımak dileğiyle…

Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Bir süredir ülke gündemimizin de ilk

sıralarında yer alan, çalışma hayatının

öncelikli konulardan asgari ücret

konusunda geçtiğimiz hafta

Cumhurbaşkanımız, Çalışma

Bakanımız ve çatı kuruluşumuz TİSK’in

Başkanı’nın katılımıyla beklenen

açıklama yapıldı.
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FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

2022 yılının son Yönetim Kurulu Toplantısı Celal Koloğlu

başkanlığında gerçekleşti.

Yönetim Kurulumuz, İNTES Personeli ve Türkiye

Arabuluculuk Merkezi Arabulucularının katılımıyla

geleneksel yeni yıl yemeği gerçekleşti.

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcımız Özel İhtisas

Komisyonu çalışmalarında sektörümüzü temsil etti.

Genel Sekreterimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığında düzenlenen asgari ücret belirleme komisyonu

toplantısına katıldı.

Genel Sekreterimiz TÜRKİYE YOL-İŞ ve TÜRKİYE Maden İş

Sendikası’nın Genel Kurullarına katıldı.

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi Alçı Levha Uygulayıcısı

Yetiştirme ve Geliştirme Kursu Eğitimleri gerçekleşti.

İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren arabuluculuk görüşmeleri gerçekleşti.

Üyelerimize sektörel etkinlikler, yurt dışı iş forumları, Makro

ekonomik verilere yönelik gelişmeler duyuruldu.



FAALİYETLERİMİZ
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2022’nin son Yönetim Kurulu toplantısı 

yoğun bir gündemle gerçekleşti

İNTES Yönetim Kurulu üyeleri 20 Aralık 2022 tarihinde yılın

değerlendirmesini yapmak, 2023 yılının planlanan

çalışmalarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Üyelerine üniversiteler, Sivil Toplum

Kuruluşları ve Kamu ile gerçekleştirilecek olan iş birlikleri

hakkında bilgi verildi.

Asgari Ücret, EYT uygulaması, Kamu İhale Kanunu

konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar

aktarılarak üyelerin görüşleri alındı.



FAALİYETLERİMİZ
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Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcımız Özel İhtisas 

Komisyonu çalışmalarında sektörümüzü temsil etti

On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında

düzenlenen Özel İhtisas Komisyonlarında sektör temsilcileri

21-22 Aralık tarihinde bir araya geldi.

Sendikamız Genel Sekreteri H. Necati ERSOY ve Genel

Sekreter Yardımcısı Derya KARADEMİR İnşaat, Mühendislik-

Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

komisyonunun görüşmelerine katıldı.

60 özel ihtisas komisyonu ve 27 çalışma grubu olarak teşkil

edilen toplam 87 komisyona; kamu kurumu, akademi, özel

sektör ve sivil toplumu temsil eden 4.500’ü aşkın kişi katkı

sağlayacaktır.



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, 5 yıllık belge süresi dolan

adayların yeniden belgelendirme başvuruları sonucu yapılan

belgelendirmeler ile faaliyetlerine devam etmektedir.

19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında;

 AYDIN FERNAS Kuyucak Otoyol Şantiyesi sınav alanında

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi;

 İZMİR Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

alanında Navac İnşaat A.Ş., Pekintaş ve Turan Projesi 11UY0013-

3/03 Endüstriyel Boru Montajcısı adaylarının, Bet10 Koruma

Sistemleri İnş.San.Tic.Ltd.Şti., Pergel Grup 11UY0023-3/02 - İnşaat

Boyacısı adaylarının, YKS, Navac İnşaat A.Ş., Turan Soykan

Alüminyum, Barankaya Zemin, Pergel Grup 16UY0253-2/00 -

İnşaat İşçisi adaylarının Mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.
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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 3. Grup Alçı Levha

Uygulayıcısı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu eğitimleri 19 – 24

Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



ÇALIŞMA HAYATI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü / 

Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından Asgari Ücretin 

Net Hesabı ve İşverene Maliyeti hesaplanmıştır. 

Buna göre Asgari Ücretin;

Neti                                            8.506,80 TL 

Bürüt Asgari Ücret                    10.008,00 TL

işverene maliyeti ise                 11.759,40 TL 

olmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette 

işçi başına 250 TL devlet desteği verileceği bildirilmiştir. 

ASGARİ ÜCRET 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 22 Aralık 2022’de 

açıklandı 

ASGARİ ÜCRET 10.008,00

SGK PRİMİ %15,5 (İşveren 

Payı)

1.551,24

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA 

PRİMİ %2

1.551,24

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11.759,40



MALİ HAYAT
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Ticaret Bakanlığınca verilen devlet desteklerinin elektronik ortam

üzerinden yürütülmesini amaçlayan Destek Yönetim Sistemi

(DYS)'ne geçiş için çalışmalar sürdürülmektedir. Okuyucularımızla

geçmiş bültenlerimizde paylaştığımız üzere bu başvuruların DYS

üzerinden alınmasına yönelik öngörülen tarihin 1 Ocak 2023

olduğu belirtilmişti.

Ancak söz konusu sistemin işleyişine yönelik çalışmaların devam

etmesi nedeniyle, Bakanlık tarafından firmaların herhangi bir

mağduriyetle karşılaşmamaları adına, tüm yeni destek

başvurularının DYS üzerinden alınmasına yönelik başlangıç tarihi

1 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte destek

başvuruları posta ve/veya KEP yoluyla alınmaya devam edilecek.

Devlet Teşvikleri

Teknik Müşavirlik Desteklerinin elektronik ortama geçmesinde 

süre uzatımına gidildi

Haydar Aliyev Kültür Merkezi

CCN HOLDİNG



MALİ HAYAT
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Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanan

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-

Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun

kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve

tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde

kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri

31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna

hükmü 31/12/2023 tarihine uzatıldı.

Katma Değer Vergisi

AR-GE Tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yeni makine ve 

teçhizat indirimlerindeki KDV müstesnası uzatıldı 

ENK İNŞAAT



MALİ HAYAT

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden 

değerleme oranı yüzde 61,5'e düşürüldü

Yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden

değerleme oranının 2023 yılında yüzde 61,5 olarak

uygulanmasına dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan imzası ile 21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de

yayımlandı.

2023 MTV oranları şu şekilde belirlendi:

 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki

otomobiller 2 bin 120 lira,

 1301 – 1600 silindir hacmi 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 4

bin 64 lira,

 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki

otomobiller 7 bin 178 lira,

 1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki

araçların vergisi 11 bin 309 lira olacak.
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MALİ HAYAT

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yenilendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023-2025 dönemine ilişkin Kayıt

Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planını açıkladı. Eylem

Planında, 5 bileşende 44 eylem yer alıyor.

Eylem planında şu düzenlemeler öne çıktı:

 Kayıt dışı istihdam yapanlar kamu ihalelerinden ve

teşviklerden yasaklanacak.

 Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi

sağlanacak.

 Gıda, tarım ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere ticarete

konu ürünler, üretimden son satışa kadar benzersiz kod

(karedod) ile takip edilecek.

 Esnek-uzaktan çalışma yaygınlaştırılacak.

 Kripto ve e-pin gibi varlıkların takibi için teknolojik ve hukuki

altyapı oluşturulacak.
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ATAMALAR
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

Prof. Dr. Burhaneddin SANDIKÇI

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU

Prof. Dr. Arif BİLGİN

atanmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu



Tüketicide Güven Endeksi Eylül ayından beri düşüş eğiliminde.

Aralık ayı için açıklanan Tüketici Güven Endeksi 75,4’e düştü.

Tüketici Güven Endeksi son on yıllık periyotta Tüketicide

Güvensizliğe İşaret eden 100 değerinin altında.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven İstatistikleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını

açıkladı. Temmuz ayından beri düşüş sürecinde olan faiz oranları

bu ay geçtiğimiz ay gibi sabit kaldı. TCMB’nin faiz oranları 2019

yılının Ocak ayında %24 düzeyinde idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Faiz Kararı
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Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri

dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu

değerlendirmiştir. Ayrıca liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı

bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam edeceği

belirtilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Faiz Kararı
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Türkiye nüfusunun yaş yapısının, yaşam biçiminin, eğitim

durumunun değişimini yansıtan nüfus ve konut istatistikleri

açıklandı. Yaş ortalaması, eğitim durumu, çalışma yaşındaki

nüfusun oranı yükseldi. Türkiye’de konut sahipliği oranı %60

olarak tespit edildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Nüfus ve Konut İstatistikleri 
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Üreticilerin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerek cari

üretim yılında gerekse yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin

maliyet unsuru olarak değişkenliğini izlemek amacıyla

hesaplanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi artış hızında yavaşlama

oldu. Ancak yüksek seyri devam ediyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Girdi Endeksi 
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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

Haftanın son işlem gününde güçlenen dolar ile karşı karşıya

kalındı. Zira ABD’den gelen veriler dolarda sıkılamanın devam

edeceği yönünde. ABD’de büyüme verilerinin 2,9’da 3,2’ye

revize edilmesi faiz politikasının aynı şekilde devam edeceği

beklentisini doğurdu.

Dolar endeksi bu hafta 104 seviyelerinde idi. Gelişmekte olan

ülkelerin para birimi değer kazandı. Ancak TL bu tabloda TL

negatif ayrıştı. Hafta boyunca dolar piyasalarda en düşük 8,63

seviyesine geriledi. Haftayı piyasalar 8,68 seviyelerinden

kapadı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm
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Hafta içi ABD’de ekonomisinden gelen güçlü verilerle görülen

değer kaybının ardından haftanın son iş günü yatay bir seyir

izledi.

Spot altın, FED'in parasal sıkılaştırması ve diğer büyük merkez

bankalarının da şahin tavırlarını takiben Mart'taki zirvesinden

yaklaşık yüzde 13 düştü.

Hafta içi yükselişte olan gram altın küresel piyasaların seyrine

bağlı olarak son işlem gününde bir miktar değer kaybetti.

Altının ONS’u 1.800 seviyesinin altını yeniden test etti.

Altın 10 gün öncesine göre %1,12, Ocak ayına göre %49 kazanç

sağlamıştır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Petrol fiyatlarının yönü bu hafta yükselişte idi. Rusya’nın Aralık

ayında Baltık bölgesinden yaptığı ham petrol ihracatının

düşeceği yönünde sinyalleri fiyatları yeniden yukarı çekti. Brent

petrolün fiyatı yeniden 80 doların üzerine yükseldi.

Bu hafta petrol piyasasının gündeminde «Rusya’nın petrol ve

gaz gelirlerinin beklentileri karşılaması halinde gelecek yıl döviz

piyasasında yuan almaya başlayacağını belirtmesi, Batı

finansına olan bağımlılığını azaltmak için tasarlanmış, hızlanan

bir dolarsızlaştırma hareketinde yeni bir cephe açacağı» söylemi

vardı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Bu hafta motorin ve benzin fiyatlarında küresel fiyatlara paralel

artış oldu. Benzin fiyatları gelen zamla 19 TL’ye yakınsadı.

Benzin ve motorin fiyatları arasındaki fark 3,38 TL’ye geriledi.

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 16 Aralık ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 2,1 milyar dolar azaldı. Azalış hem gerçek kişi hem

de tüzel kişi dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

16 Aralık ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam 406,2 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı son iki hafta %1,9’a olarak gerçekleşti. Ticari kredilerin

ağırlıklı ortalama faiz oranı 15 Aralık ile biten hafta itibariyle son

iki hafta %13,5’dan %13,1’e geriledi. Konutta ise kredi

oranları,%19,50’den, %19,70’e yükseldi.

232,500

233,000

233,500

234,000

234,500

235,000

235,500

236,000

236,500

YP/milyon dolar

233,929

236,070

16.12.2022 09.12.2022



EKONOMİDE BU HAFTA

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

tutarında bir önceki haftaya göre 8,1 milyar TL değerinde arttı.

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 283,6 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.

Konut

33%

Taşıt

3%

Diğer

64%



EKONOMİDE BU HAFTA

Türkiye’nin Risk Primi 

29

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’leri yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalar 500 seviyesinin altına gerilemişti. Bu hafta

ise 518 puan seviyesinde. Türkiye risk primi en yüksek ülkeler

arasında Rusya ve Mısır’ın ardından gelmektedir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Bilgin: EYT'de son çalışmayı 26 Aralık'ta

Cumhurbaşkanı'na sunacağım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş

sınırlamasına henüz karar vermediklerini, son çalışmayı 26

Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdogan “Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjdemizi

Pazartesi günü paylaşacağız” dedi.

Merkez Bankası rezervleri 8 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Aralık haftasında bir önceki

haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve 129 milyar 511 milyon

dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB'den bankalara yurt dışına transferlerde şeffaflık uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışına para

transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak

2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret

alacak.

Mevduata TMSF garantisi 400 bin TL'ye çıkarıldı

TMSF, 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu

tutarını 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin

TL olarak belirlendi.

.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kurulan şirket sayısı yüzde 5,8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Kasım ayına

ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de

kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,8

artarak 13 bin 169'a yükselirken kapanan şirket sayısı yüzde 3,4

düşüşle 1648'e geriledi.

Rekabet Kurumu’ndan 13 şirkete ceza

Rekabet Kurumu 13 şirkete toplamda 878 milyon liralık idari

para cezası verdi. Glaxosmithkline, Coca-Cola, Doğanay, Eti,

Fritolay, Pepsi, Redbull ve Şölen gibi şirketlerin aralarında

bulunduğu tedarikçilerin daha önce para cezası verilen zincir

marketler arasındaki fiyat iletişimini sağladığı ve raf fiyatlarını

belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edilmişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Eğlence vergisi sıfırlandı

21 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı

kararına göre yerli-yabancı film gösterimleri ile at yarışları ve

konserlerden alınan eğlence vergisi oranı %0 olarak belirlendi.

Düzenlemeyle, belediye gelirleri kanununun 21. maddesinde yer

alan hüküm uyarınca; söz konusu etkinliklerden %10 oranında

alınan ve 31 Mayıs'ta sıfıra indirilen vergiler tamamen kaldırıldı.

TCMB'den 2023'e ilişkin para ve kur politikası duyurusu

TCMB, 2023 yılı para ve kur politikası metnini, 30 Aralık 2022

Cuma günü saat 10.00’da yayımlayacak
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nden bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık

bütçe tasarısını onayladı.

ABD ekonomisi bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile

beklenenden fazla büyüdü.

Almanya’da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da Ocak 2023 için ölçülen GfK Tüketici Güven Endeksi

2,3 puan artışla eksi 37,8 seviyesine yükselerek beklentilerin

üzerinde gerçekleşti.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi desteği

sağlayacağını açıklamasının ardından konuşan Rusya Devlet

Başkanı Putin, "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden

olacak" dedi.

→ Ukrayna lideri Zelenski, savaşın başından bu yana ilk yurt dışı

ziyaretini ABD'ye gerçekleştirdi. Zelenski, Washington ziyareti

kapsamında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ülkesine

yapılan finansal destekler için teşekkür etti ve “Paranız bağış

değil. Küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir

yatırım” dedi.

→ Avrupa Birliği, üye ülkelerin emisyonlarını daha fazla

düşürmeyi hedefleyen karbon piyasası reformunda anlaştı.

Buna göre AB emisyon ticaret sistemi kapsamındaki

sektörlerde 2030 yılına kadar genel emisyon azaltma hedefini

yüzde 43'ten yüzde 62'ye yükseltti.

→ Afganistan'da Taliban Yüksek Eğitim Bakanı, yazılı bir

açıklamayla kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı.

→ Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de artan Covid vakaları

nedeniyle, hastanelerin dolmaya başladığını açıkladı. Ülkede,

Kovid-19 politikasındaki yön değişikliği ile şehirler arası

seyahat kısıtlamaları ve kontrolleri kaldırılmaya başlanmıştı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD'de dondurucu kar fırtınası nedeniyle ülkenin birçok kıyı

bölgesinde yerleşimler sular altında kaldı. Şiddetli fırtına

şartları nedeniyle ülkede 12 kişinin hayatını kaybettiği

bildirildi.

→ Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki

kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 69 yaşındaki saldırganın

yakalandığı açıklandı.

→ Peru'da, eski cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun görevinden

azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından destekçilerinin

başlattığı protestolarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Fransa öncülüğünde Ürdün'de düzenlenen "2. Bağdat

İşbirliği ve Ortaklık Konferansına" katılan bölge ülkeleri

"ülkenin krizden çıkmasını teşvik edecek bir çözüm için" Irak'a

İran'ın etkisinden kurtulma çağrısı yaptı.

→ Elon Musk'ın, Twitter'daki CEO'luk görevini bırakıp

bırakmaması gerektiğine yönelik başlattığı oylamaya katılan

17 milyon 300 binden fazla Twitter kullanıcısından %57,5'i

görevi bırakmasından yana oy kullandı. Musk, “İşi kabul

edecek kadar ahmak birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa

edeceğim!” açıklamasında bulundu.

→ İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Twitter'a veri ihlali nedeniyle

soruşturma açtı.

→ Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ünlü kasap ve

işletmeci Nusret Gökçe'nin de aralarında olduğu bazı kişilerin

Katar’daki Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesiyle

ilgili inceleme başlattı.

→ FTX kripto para borsasının eski yöneticisi Sam Bankman-

Fried, 250 milyon dolarlık kefalet ve ev hapsi şartıyla serbest

bırakıldı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN
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THY’den Yeni Destinasyon

THY Zambia’nın en büyük şehri Luska’ya seferlere başlıyor.

Seferler 26 Mart 2023 tarihi itibarıyla başlayacak. Haftada 2

frekans olarak icra edileceği duyuruldu. Seferler İstanbul'dan

Darüsselam üzerinden Lusaka'ya ve Lusaka'dan Darüsselam

üzerinden İstanbul'a olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Endenozya’da Jeotermal Enerji Yatırımları için İhale

Endonezya'nın Lampung ve Nusa Tenggara Timur

bölgelerindeki iki ayrı jeotermal enerji yatırımları için ihalelere

ilişkin bilgi paylaşılmıştır. İhalelere ilişkin bilgilere

www.ebtke.esdm.go.id internet adresi üzerinden erişilebilir.

Katar’a Girişlerde süre uzatımı

Katar'a seyahat edenler maç biletleriyle kayıt oldukları Hayya

Kart mobil uygulaması ile 1 Kasım-23 Aralık 2022 tarihleri

arasında Katar'a giriş yapabilecekleri ve 23 Ocak tarihine kadar

Katar'da bulunabileceklerdir.

Soçi ile Türkiye arasında Feribot hattı çalışması 2023 yılında 

başlatılacak

Feribot hattında binek araç, minibüs, turist otobüsleri gibi 

araçlar taşınacaktır. Taraflarca hava, deniz, demiryolu ve 

karayolu taşımacılığı alanlarında işbirliğini geliştirme imkanları 

incelenmektedir. 

http://www.ebtke.esdm.go.id/


KÜLTÜR SANAT

Alaeddin Yavaşca vefatının birinci yıldönümünde anılıyor 

«Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, 

sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer 

yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok"

Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin

Yavaşca, geçtiğimiz yıl 23 Aralık tarihinde aramızdan ayrıldı. Aynı

zamanda hekim de olan Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile

256 ödül sığdırdı.

Bestekar, güftekar büyük icracı Alaeddin Yavaşca’nın hayatı

eserleri ve aldığı büyük ödüllerin anlatıldığı belgesele linkten

ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

Göbeklitepe’de yeni bulgulara rastlandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin

çevresinde yapılan sondaj çalışmalarında, M.Ö. 13600'lü yıllara

kadarki polenler gün yüzüne çıkarıldı.

Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen-Edebiyat

Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyenleri, eski dönemin iklim

ve su kaynaklarını araştırdı. Göbeklitepe insanlarının yaşadıkları

dönemlere ait olan polenler sayesinde dönemin bitki örtüsü ve

iklimi hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.
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KÜLTÜR SANAT

Variety dergisinden tüm zamanların en iyi 100 filmi

Popüler kültür ve sinema dergisi Variety, yazar, editör ve

eleştirmenlerden oluşan 32 kişilik bir kadroyla tüm zamanların

en iyi 100 filmini seçti. Listenin ilk sıralarını şu filmler paylaştı:

1. Psycho / Sapık (1960)

2. The Wizard of Oz / Oz Büyücüsü (1939)

3. The Godfather / Baba (1972)

4. Citizen Kane / Yurttaş Kane (1941)

5. Pulp Fiction / Ucuz Roman (1994)

Detaylı listeye linkten ulaşabilirsiniz.
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https://variety.com/lists/best-movies-of-all-time/


KÜLTÜR SANAT
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Takvim-i Ragıp geleneği pek çok ailede nesilden nesle geçerek

devam etmiştir. Dede-baba-oğul-kız atasından kalma bu

geleneği devam ettirmiş.

Yüz yıllık ömründe boyundan büyük bilgileri sığdırmış içerisine.

Belki geçmiş yıllarda edinmediniz, belki ismini ilk kez duydunuz.

Ama bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına bir takvim-i Ragıp

edinmenizi tavsiye ederiz.

Ve bir bilgiyi paylaşalım sayfaların içinden;

Çok eskiden beri her yıl takvimlerde her yılın zayiçesi (hükmü)

gösterilerek, ondan da çeşitli hükümler çıkartılması gelenek

haline gelmiştir. Her bir yıl için ayrı hükümler uygulanır. Böylece

geçen yılın hakimi, eski Türk ve Hint bilginlerinin Amir-i kevakip

saydıkları 12 Hayvandan biri Kaplandı. 2023 için itibar olunan

yeni yılın amir-i kevakibi ise Tavşandır.

Türkiye’nin en itibar görmüş cep 

takvimi 100 yaşında

Cumhuriyetimizin ilanı ile yaşıt olan

takvim-i Ragıp’ın bu yıl 100. sayısı

yayımlandı.



Türkiye’nin Risk Primi 
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