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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

16-22 Ocak 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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Park Mozaik-Ankara 

TEPE-MESA



Yatırımın, üretimin, ticaretin yükselen merkezi olan ülkemizde

kamu ve özel sektörün birlikte hareket ederek Türkiye’nin imar

sürecine yön verdiğini görüyoruz. Kamu-özel sektör ortaklığı

ile inşa edilen hastaneler, otoyollar, köprüler, enerji santralleri

kalkınmamıza güç katıyor. Ne kamunun ne de özel sektörün

tek başına yürütemeyeceği projeler daha hızlı/daha kısa

sürede ve daha nitelikli olarak hayata geçiyor. Özel sektör

işletme deneyimini kamunun altyapı ve hizmet sunumuna

aktarırken devlet ve özel sektör vatandaşına sunacağı hizmet

için riski paylaşıyor. Ve böylece dünyanın en prestijli projelerini

inşa ediyoruz.

Ne mutlu ki pek çok alanda yazılan başarı hikayelerine her yıl

yenilerini ekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da bu

hikayelere en güzellerini eklemek dileğiyle.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

33 yıldır yayın hayatında olan,

sektörümüze ilişkin özel konuları mercek

altına alan İnşaat Sanayii dergimizin son

sayısı «Kamu Yatırımları ve Ekonomiye

Etkileri» başlığıyla yayımlandı. Ulaştırma

ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu

ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Başkanı Sn. Cevdet Yılmaz değerli

görüşlerini sundular.
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İnşaat Sanayi Dergimizin son sayısı yayımda

FAALİYETLERİMİZ
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İnşaat Sanayi Dergimizin Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2022

dönemini kapsan yüz seksen üçüncü sayısı yayımlandı.

Dergimizin son sayısının dosya konusunu Kamu

Yatırımlarının Ekonomiye etkisi oluşturdu.

Dijital platformlarda okuyucuları ile buluşan dergimizde

2023 yılı kamu yatırımları ve önceki yıllara ilişkin yatırım

programları incelendi. Yayınımızın alanında kaynak

niteliğinde bir yayın olmasını diliyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının açıklamalarda bulunduğu

dergimize Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil

Karaismailoğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe

Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da görüşlerini paylaştılar.

İnşaat sanayi 

dergimize 

bağlantıdan ve 

sosyal medya 

hesaplarından 

ulaşabilirsiniz 

https://intes.org.tr/dergi/insan-insaat-sanayi-dergisi-eylul-ekim-kasim-aralik-2022/


2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

GÜNDEM 

Kamu Yatırım Programı 
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2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair

Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2023 tarihli ve 32074 birinci

mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Programda proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam

eden projelerden en kısa seçici sürede tamamlanabilecek

projelere, yeni projelerde azami oranda olunarak, ekonomik ve

sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek

yatırımlara öncelik verilmiştir.

Programda öne çıkan unsurlar ise şöyle;

2023 yılında Yatırım Programında yer alan 3.546 adedi

ana proje olmak üzere 10.915 adet projeye toplam 454,2

milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

Yatırım Programında ulaştırma sektörü yatırımları için

yüzde 145 artışla 121,7 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

2023 yılında Yatırım Programı kapsamında öngörülen

454,2 milyar TL’lik yatırımın yüzde 62,2’sinin Merkezi

Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar almıştır.



Programın tamamına ilişkin özet bilgi ve Resmi Gazete’de

yayımlanan metin Strateji Bütçe Başkanlığı web sitesinde 

yayımlanmıştır.

GÜNDEM 

Kamu Yatırım Programı 

7

https://www.sbb.gov.tr/2023-yili-yatirim-programi-yayimlandi/


2023 Birim Fiyatları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı tarafından Analiz ve Tarifleri ile 

birlikte 18.01.2023 tarihinde yayınlandı.

SEKTÖREL 

İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 
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2023 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabı Çevre Şehircilik

ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu sayfasında

yayımlandı.

İnşaat ve Tesisat Birim fiyat kitabının tamamına ve 2023 Yılı

Listelerine Yeni Giren, Çıkan ve Değişen Rayiç ve Birim Fiyatlar

kurumun web sayfasından erişmek mümkün olacak.

https://yfk.csb.gov.tr/birim-fiyatlar-i-100468


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

17 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı 

KAMU İHALE MEVZUATI

Yapım İşleri İhaleleri
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17.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumunca

hazırlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Değişiklik metnine 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230117-

8.htm

adresinden erişim sağlanabilir.

Yapılan değişiklikle, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama

Yönetmeliği eki EK-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön

Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu maddesine bağlı (17) numaralı

dipnotunda bulunan 7.9.3.3.1. inci maddesinde yer alan “10’u”

ibaresi “12,5’i” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlanı veya duyurusu bu tarihten sonra yapılacak ihalelerde

uygulanacaktır.

http://intesisveren.intes.org.tr/l/fzyuf/desom@intes.org.tr/https:/www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230117-8.htm


ATAMALAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne 

Sn. Cenk İLERİ 

atanmıştır. 

HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, 20 Ocak ve 21 Ocak

2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK kararlarında,

birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla

birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim

Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin

isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Üçgen-2 Regülatörü ve HES

ÖZIŞIK



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.

16-21 Ocak 2023 tarihleri arasında;

 Aydın-Denizli Otoyol Projesi sınav yerinde FERNAS İnşaat A.Ş.

adaylarının 11UY0012-3/03 - Betonarme Demircisi,

 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerinde İzoser adaylarının 12UY0056-3/01 - İskele Kurulum

Elemanı, Barankaya Zemin adaylarının 16UY0253-2/00 - İnşaat

İşçisi, Tekfen Opera adaylarının 12UY0052-4/00 - İş Sağlığı ve

Güvenliği Elemanı (İnşaat) 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 4. Grup Alçı Levha Uygulayıcısı

Yetiştirme ve Geliştirme Kursu eğitimleri 16 – 21 Ocak 2023 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



Romanya’daki Demiryolu Üstyapı Modernizasyon Projesi’ne

Yapı Merkezi imzası

ÜYELERİMİZDEN 

Yapı Merkezi 
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Dünya çapında dev 

projelere imza atan 

ve ulaşım, altyapı ve 

genel müteahhitlik 

alanında dünya 

çapında ilkleri 

gerçekleştiren Yapı 

Merkezi, şimdi de

Romanya 11 Lot 

Demiryolu Üstyapı 

Modernizasyon 

Projesi’ni üstlendi. 

Yapı Merkezi için bölgesel önem taşıyan Romanya’daki proje

kapsamında 11 lot bulunmaktadır. Proje süresi her bir lot için

24 ay olan 11 Lot’un toplam maliyeti 44,6 M € değerindedir.

Yapı Merkezi için bölgesel önem taşıyan projenin imza

töreni, 17 Ocak 2023’te Yapı Merkezi CEO’su Aslan Uzun ve

Yapı Merkezi İnşaat Teklif Genel Müdür Yardımcısı Mustafa

Saatçi ve Teklif direktörü Erkut Karagöz’ün katılımıyla

gerçekleşti.



Şehir hastanelerinin en büyük ilk beşi arasında yer alan, 

Kocaeli Şehir Hastanesi basına tanıtıldı

ÜYELERİMİZDEN 

Gama-Türkerler
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Gama ve Türkerler yatırım ortaklığının yapımını üstlendiği ve son

hazırlıkların yapıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tanıtım

programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Gama ve Türkerler Holding

Ortaklığı yöneticilerinin gözleminde gerçekleştirilen programda

hastanenin; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki spor

salonu ile havuzu, Ana Hastane binasında kemoterapi ile

radyoloji üniteleri, yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvar ile

çocuk travma bölümleri gezilerek gazetecilere bilgilendirme

yapıldı.



2022 yılına ilişkin konut satış istatistikleri açıklandı. Satışlar

2021 yılına göre yatay seyretti. 2022’de 2021 yılına göre 6.234

adet daha az konut satıldı. İpotekli konutta ise azalış 14.210

adet olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 
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Yıllık bazda ipotekli satışlarda azalış olmasına karşılık, Aralık

ayında Kasım ayına göre artış oldu. İpotekli satışlar 2021 yılına

göre kıyaslandığında %51 azalış gösterdi. 2022 Aralık ayında

toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı %10

düzeyinde kaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kasım ayına

ilişkin konut fiyat endeksleri açıklandı. Konut fiyat endekslerinin

artış eğiliminde azalma oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre

%174,3 oranında artan KFE, 2022’nin Ekim ayında %188,2

oranında artmıştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksleri 
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İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki

gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Kasım ayında bir

önceki aya göre, sırasıyla 3,9, 4,5 ve 4,3 oranlarında artış

gözlenmiştir. İstanbul konut fiyatlarının en yüksek olduğu il

olmuştur. Açıklanan verilere göre İstanbul’da 120 m2’lik

ortalama konut fiyatı 3 milyon 228 bin TL hesaplanmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksleri 
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2022 yılı bütçe uygulamaları sonuçları açıklandı. Buna göre

2021 yılında 201,5 milyar TL olan bütçe açığı 139,1 milyar TL’ye

geriledi. Böylece, bütçe açığı 2021 sonunda belirlenen 278

milyar TL’lik bütçe hedefinin ve Eylül 2022’de açıklanan 461

milyar TL’lik OVP tahminin oldukça altında gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları
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Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla

2 trilyon 941 milyar 420 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe

gider kalemlerinde en yüksek yıllık artış borç verme kalemi

(%105,5) ve sermaye gideri keleminde oldu. (%110,5) . Bu

kalemler kamu kurumlarına ve özellikle kamu bankalarına

bütçeden verilen destekleri içermektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları
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TCMB 2023 yılının ilk para politikası kurulu toplantısını

gerçekleştirdi. Buna göre faiz oranlarının yüzde 9 olarak sabit

tutulması serisi üçüncü ayına ulaştı. Merkez bu tutanaklarında

da liralaşma stratejisine vurgu yaptı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı
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Aralık ayına ilişkin tarımsal ÜFE verileri açıklandı. Eğilim YURT

İÇİ ÜFE’ye paralel olarak artış eğiliminde azalma gösterse de

yüksek seviyelerini korumakta. Kurak geçen kış mevsimi

tarımsal ÜFE’nin artışı yönünde baskı oluşturmakta.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal ÜFE 
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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi %121,49 artış gösterdi. Tarım-GFE

üreticilerin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerek cari

üretim yılında gerekse yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin

maliyet unsuru olarak değişkenliğini izlemek ve tarımsal gelir

göstergelerini ortaya koyan değişkenleri elde etmek açısından

önemlidir.

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

ABD'deki faizlerin enflasyonu soğutmak için bir süre yüksek

kalması gerektiğini söylemleri FED tarafından yinelenirken

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde enflasyonu hedef

seviye olan yüzde 2’ye getirmek için çalışmalarından taviz

vermeyeceklerini belirtti. Bu söylemleri takiben euro bölgesi

tahvil getirilerini hafifçe yukarı çekti.

FED’in faiz artırım sinyallerinin devam edeceği söylemlerine

rağmen dolar endeksi zirve seviyesinden dönüş yaptı. Bu hafta

dolar endeksi 102 seviyelerinde gerçekleşti.

Yurt içinde dolar/TL hafta içi bir miktar gerilese de yeniden

yükselişe geçerek 19 TL seviyesine yakınsamış durumda.



EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm
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Altın, Fed'in daha az şahin tavır takındığına dair işaretler, dolar

ve tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte kasım başından beri

yükseliyor. Altının ONS fiyatı hafta içi Asya piyasaları dolayısıyla

gerilme gösterdi. Ancak Cuma günü yeniden yükseldi.

ABD 10 yıllık devlet faizlerinde görülen gerilemeye paralel ONS

altın yükseldi.

Altın 10 gün öncesine göre %3,23, 2021 yılı Ocak ayına göre

%54 kazanç sağlamıştır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Çin Covid-19 kısıtlamalarını geride bırakırken, artan talep

beklentisi fiyatları yukarı yönlendiriyor. Brent vadeli işlemleri ve

ABD ham petrolü yükselişte idi.

2021 yılı ortalarında brent petrol 120 dolar seviyelerine kadar

yükselmişti.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), web sitesinde yayımladığı

haberde küresel petrol talebinin bu yıl günlük 101 milyon 720

bin varil ile rekor seviyeye ulaşacağını öngördü. Yine ulusal

enerji ajansı 2023 ve 2024 yıllarında özellikle rüzgar ve güneş

enerjisi üretiminde beklenen artışların kömür ve doğal gaza

olan talebi azaltacağına öngörmekte.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 13 Ocak ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 4 milyar dolar azaldı. Azalış tüzel kişi

dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

13 Ocak ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam 463,8 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı son iki haftada 1,6 olarak gerçekleşti. Ticari kredilerin

ağırlıklı ortalama faiz oranı 13 Ocak ile biten hafta itibariyle son

iki hafta %13,1’den, %13,0’a geriledi. Konutta ise kredi

oranları,%20,10’dan, %20,60’a yükseldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

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

tutarında bir önceki haftaya göre 12 milyar TL değerinde arttı.

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep yükseldi.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 286,3 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %31’sini 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

32
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB toplam rezervleri arttı

TCMB toplam rezervleri 13 Ocak ile sona eren haftada 862

milyon dolar artışla 127,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı

haftada TCMB net rezervleri ise 24,3 milyar dolardan 24,8 milyar

dolara yükseldi.

TCMB’den bankalara ticari kredi uyarısı

TCMB, bankalara ilettiği yazıyla “dolaylı” ek ücretlerle ticari kredi

maliyetlerini artıran uygulamalara son vermelerini istedi.

Merkez'den bankalar için yeni döviz adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu

karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı

para cinsinden hesaplara yüzde 4,5 faiz ödeyecek.

Kapanan şirket sayısı yüzde 42,8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2022 ve geçen

yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan

şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27,8 artışla 140

bin 229'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,8 yükselişle 23 bin

170'e yükseldi.

Yurt dışı ÜFE Aralık'ta yıllık yüzde 50 arttı

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık

yüzde 49,90, aylık yüzde 2,77 arttı.
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Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Yeni konut finansman programına ilişkin yasa teklifi Meclise

sunuldu. Konut finansmanında indirimli taksit için bankalara

nakit kaynak aktarılacak. Ayrıca bankalara DİBS ve kira sertifikası

ihraç etme yetkisi verilecek.

Fitch: Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşme

sürdürülebilir değil

Fitch Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin

sürdürebilir olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin

genel seçim öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve

istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun

olmadığı ifadeleri yer aldı.
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Dünya

Yellen: ABD’nin temerrüde düşmesi küresel mali krize neden

olabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması

halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol

açabileceğini, ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar

görebileceğini ifade etti.

ABD, olağanüstü temerrüt tedbirlerini devreye aldı

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık

borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek

için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.

Fed'in Bej Kitabı, ABD'li şirketlerin ekonomide "az büyüme"

beklediğini gösterdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonominin nabzını tutan Bej

Kitap anketine göre, ABD'li şirketler gelecek aylarda ekonomide

sınırlı büyüme bekliyor.

ABD üretici fiyatlarında pandemiden beri en büyük düşüş

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık'ta pandemiden bu yana

en büyük düşüşü kaydetti. Bu düşüşün, ABD Merkez Bankası'na

faiz artışlarını yavaşlatmak için bir alan sağlayabileceği şeklinde

yorumlandı.
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Dünya

ABD'de sanayi üretimi düştü

ABD'de sanayi üretimi Aralık'ta yüzde 0,7 düştü. Ekonomistlerin

beklentisi yüzde 0,1 düşüştü.

ECB’den “faiz artışına” devam mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro

Bölgesi'nde enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve faiz

artışlarında verilere bağlı kalarak istikrarlı şekilde devam

edeceklerini belirtti.

Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 büyüdü

Çin Halk Cumhuriyeti, 2022 yılına dair büyüme verilerini paylaştı.

Çin ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3 büyüme kaydederken, bu

oran 1976'dan bu yana kaydedilen en düşük artış oldu.
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Dünya

Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de, bir önceki yıla göre

yüzde 8 artışla 189,13 milyar dolara ulaştı.

Japonya'da enflasyon 41 yılın zirvesinde

Dünyanın en uzun dönemli deflasyon yaşayan ülkesi olan

Japonya’da enflasyon 41 yılın zirvesine yükseldi.

BoJ, faiz ve getiri eğrisi politikasında değişiklik yapmadı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), para politikasında bir değişikliğe

gitmezken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5

düzeyinde korudu.

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7’lik seviyesini korudu

İngiltere’de işsizlik oranı, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aydaki

yüzde 3,7 seviyesini korudu.

Almanya'da yatırımcı güveni yaklaşık bir yılın zirvesinde

Almanya'da yatırımcı güveni toparlandı ve yaklaşık bir yılın en

yüksek seviyesine çıktı. Bu durum enerji fiyatlarında ve

enflasyondaki yavaşlamanın güveni iyileştirdiğine işaret etti.

Fed ABD'nin 6 büyük bankasından iklim riski analizi istedi

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin en büyük 6 bankasından

iklim değişikliğiyle ilgili risklerin portföylerindeki belirli varlıklar

üzerindeki etkisini analiz etmelerini istedi.
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Dünya

Dünya Ekonomik Forumu sona erdi

"Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncüsü

düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos

kasabasında 16-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Forum

kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı,

Kovid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve

uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkan başlıklar oldu.

Amazon dünyanın en değerli markası

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500

Markası-Global 500-2023" araştırmasında 299,3 milyar dolar

marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak

tespit edildi. Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka

değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti.
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→ Kiev yakınlarında düşen helikopterde, Ukrayna İçişleri Bakanı

Monastırskiy ile birlikte 16 kişi hayatını kaybetti. Zelenski,

kazaya ilişkin "Savaşın bir sonucu" ifadesini kullandı.

→ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ordu envanterinden

Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını

açıkladı.

→ Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerinde toprak

istemesinin müzakereleri çıkmaza soktuğunu söyledi.

→ Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uluslararası

toplumun, Ukrayna’ya yönelik işgal nedeniyle, Rusya Devlet

Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkilileri

yargılamak amacıyla özel bir mahkeme kurmasını istedi.

→ Fransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu

karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla

kişi katıldı.

→ Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Davos’ta yaptığı

açıklamalarda son aylarda tansiyon yükselmiş olsa da Türkiye

ile “bir diyalog masasına oturabileceklerini” söyledi.

→ Avrupa Parlamentosu'nda (yolsuzluk olaylarına ilişkin itirafçı

olan eski AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, milletvekillerine

rüşvet veren ülkelerin Katar ve Fas olduğunu doğruladı.
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→ Almanya'da bir süredir performansı ve gafları nedeniyle

eleştirilen Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti.

→ Çin'in nüfusu 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bine

gerileyerek, 1961'den beri ilk kez azaldı.

→ Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,

Meclis'in feshedilerek 19 Mart'ta erken seçim yapılmasına

ilişkin kararnameyi imzaladı.

→ Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Artık bu işin hakkını

verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem,

Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." diyerek görevinden

istifa ettiğini duyurdu.
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KÜLTÜR SANAT

1920'li yılların Hollywood'unu anlatan «Babil» vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girdi.

Haftanın öne çıkan yapımı ise, sinemaseverler tarafından

merakla beklenen film «Babil.»

Başarılı yönetmen Damien Chazelle’in yazıp yönettiği filmin

başrollerinde Margot Robbie, Brad Pitt ve Diego Calva yer

alıyor. Babil, sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde birkaç

oyuncunun yükseliş ve çöküş hikayesini konu ediyor.
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Aldırma Gönül Müzikali 

Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin,

hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve

şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği “Aldırma

Gönül”, Ferhat Göçer’in performansıyla 29 Ocak Pazar akşamı

CSO Ada Ankara’da .

Program

Çocuklar Gibi- Melankoli- Göklerde Kartal Gibiydim- Ben Gene

Sana Vurgunum- Aldırma Gönül

Geçmiyor Günler- Leylim Ley- Yetmez Mi- Dağlardır Dağlar-

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.
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Jaga Jazzist İş Sanat’ta

Kendilerine has müzikleriyle dikkat çeken Norveçli deneysel caz

topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba akşamı İş Kuleleri

Salonu’nda bir konser verecek.

Trompet, trombon, elektrik gitar, basgitar, tuba, flüt, trombon,

klarnet ve vibrafon gibi birbirinden farklı enstrümanları kendi

müziklerinde ustaca harmanlayan Jaga Jazzist, ritmik, melodik

ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla, yetenekli ve sıra dışı

müzisyenlerden oluşuyor.

43



Türkiye’nin Risk Primi 

44


