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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

23-29 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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Kars-Tiflis Demiryolu 

ÇELİKLER 



Her ne işle meşgul isen ardında güzel eserler ve güzel anılar

bırakabilmek. Gönül kırmadan, gönül kazanarak yolu

yürümek. Yani göçüp giderken bu dünyadan geriye hoş bir

seda bırakmak.

Geçtiğimiz hafta sektörümüz ve ülkemiz ardında hoş bir seda

bırakan çok kıymetli bir büyüğünü yitirdi.

Sektörümüzün duayenlerinden, gerçek bir vatansever, doğa

aşığı Tekfen Holding kurucusu Ali Nihat Gökyiğit aramızdan

ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Tekfen

ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Camiamızın başı

sağolsun.

Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

«Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ

imiş»

Ömür dediğimiz göz açıp kapayıncaya

kadar geçen bir serüven. Önemli olan

bu serüvenin her anının hakkını

verebilmek, dolu dolu yaşadım

diyebilmek.
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TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı Toplantısı’na 

Sendikamız temsilcileri de katıldı 

FAALİYETLERİMİZ
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Kamu

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

görüşmelerine Sendikamız da davet edilmiştir.

İlgili toplantıya Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı

düzeyinde katılım gerçekleşmiştir.

Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin davet edildiği

toplantıda Sendikamız tarafından hazırlanan öneriler rapor

olarak sunulmuş ve kabul görmüştür.



Eşik değer ve parasal limitlerin 2023 yılı için yeniden 

belirlenmesine ilişkin Tebliğ yayımlandı.

KAMU İHALE MEVZUATI 

Eşik Değer
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Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2023 tarihli sayısında «Eşik

Değerlerin ve Parasal Limitlerin Artırılması»na ilişkin Tebliğ

yayımlandı. Tebliğ ekinde aşağıdaki tablo yer almıştır.



4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 18.01.2023 

Tarihli Kararı yayımlandı.

KAMU İHALE MEVZUATI 

Geçici Altıncı Madde

8

Kamu İhale Kurumunun web sayfasında, 4735 Sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

İçin Alınan 18/01/2023 Tarihli ve 2023/DK.D-27 Sayılı Kurul

Kararı yayımlanmıştır.

Karar’da geneli itibariyle hizmet alım ihalelerine yönelik

değerlendirmeler yer almakla birlikte,

15/4/2022 tarihinden önce imzalanmış olan bir sözleşmenin

mahkeme kararı üzerine feshedilip tasfiye edildiği, tasfiye edilen

sözleşme için tasfiye kararına kadar söz konusu Esaslar

uyarınca artırımlı fiyat farkı hesaplandığı, tasfiye işlemi

sonrasında işe ihale tarihindeki şartlar üzerinden yeni

yükleniciyle devam edildiği durumlarda, sözleşme konusu işin

yüklenicisinin yargı kararı üzerine değişmesi nedeniyle

15/4/2022 tarihi itibarıyla kapsamda bulunma şartlarını haiz

olan bir işin kapsam dışına çıkması sonucunun ortaya

çıkmayacağı, dolayısıyla bahse konu durumlarda 15/4/2022

tarihinden sonra imzalanmış sözleşme için 4735 sayılı Kanunun

geçici 6 ncı maddesine istinaden artırımlı fiyat farkı

hesaplanması gerektiği, sonucuna varılmıştır.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Firmaların Yurt Dışı 

Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün 

Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu gerçekleştirdi

MALİ HAYAT

Bankacılık İşlemleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve

Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın

desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin

Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda;

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB’ye satışı

sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk

lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm

desteği alabilecektir.

Firmalar yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en

az yüzde 40’ını TCMB’ye sattıktan sonra getirilen dövizin

kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında

değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk

lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm

desteği alabilecektir.

TCMB’ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli

mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin

yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacaktır.



Yeni Konut Finansmanına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de

yayımlandı 

MALİ HAYAT

Konut Finansmanı
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Buna göre

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut

finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla

bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine

katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı

tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla nakit

kaynak aktarılacak.

Bir takvim yılı içerisinde bankalarca sağlanacak konut

finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar TL’yi

aşamayacak

Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan

konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı

devam eden konut projelerinden konut edineceklere

sağlanacak konut finansmanlarına katkı sağlanabilecek.

Yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden

konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek

konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda

değerlendirilebilecek.

Bu madde kapsamında, gayrimenkul geliştiricileri ve arsa

payı karşılığında inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa payı

sahipleri de yüklenici olarak kabul edilecek.



Yeni Konut Finansmanına ilişkin düzenleme  ile,

MALİ HAYAT

Konut Finansmanı
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Kullanılacak finansman, yeterli ödeme gücüne sahip olduğu

bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek

kişilere sağlanacak konut finansmanı için verilecektir. Bu

çerçevede;

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici

hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek

finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara

aktarılacaktır. Bu tutarlar bir yıla kadar finansman

taksitlerinin ödemelerinde kullanılacaktır.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar

çerçevesinde; bu tutarın bir kısmı ya da tamamı finansman

anapara tutarından peşin olarak indirilebilir, bir yıllık süre ise

üç yıla kadar uzatılabilir. Tahsil edilen tutar, hiçbir şekilde

yükleniciler tarafından geri istenemeyecektir.

Kırıkkale  564 Konut ve Sosyal Tesis

GİNTEK



Katma Değer Vergisi  İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari 

Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 

yayımlandı

MALİ HAYAT

Katma Değer Vergisi
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Karar gereğince mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine

ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde

bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında

vergilendirilebilmeleri için münhasıran birinci ve/veya ikinci

fıkrada tanımlanan faaliyetlerle iştigal etmeleri gerekmektedir.

Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme

usulüne göre vergilendirmeye engel teşkil etmeyecektir..

BEKİROĞLU



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.

23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında;

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

adaylarının 11UY0012-3/03 - Betonarme Demircisi 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 İnşaat Boyacısı Yetiştirme ve

Geliştirme Kursu eğitimleri 23 – 28 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 İnşaat Boyacısı

Yetiştirme ve Geliştirme Kursu , Yüzbaşıoğlu Boya’yı ziyaret ve

Cumartesi günü eğitim değerlendirme sınavı ile noktalanmıştır.

Öğretmenlerimize projemize sağladıkları katkı için teşekkür

ediyoruz.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



ATAMALAR
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına

Ebubekir Şahin yeniden seçilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Üyeliğine Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı

Uğur Sancarbara,

atanmıştır.

Ankara Tren Garı



Yapı Merkezi, Tanzanya’daki dev projenin 4. fazının yapımına 

temel atma töreniyle başladı 

ÜYELERİMİZDEN 

Yapı Merkezi 
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Yapı Merkezi, bir Türk 

müteahhittin gerçekleştirdiği 

en uzun ve Doğu Afrika’nın 

en hızlı tren hattı olacak, 

Tanzanya’daki Darüsselam-

Mwanza Demiryolu’nun

birinci, ikinci ve üçüncü 

fazının ardından Tabora’dan

İsaka’ya uzanan 4. fazın 

temelini de attı. 

Yapı Merkezi, 900 milyon dolarlık bu projeyi 42 ayda

tamamlamayı planlıyor.

Tanzanya’daki anahtar teslim tek hat demiryolu projesindeki tüm

altyapı işlerine ilave olarak; Tabora ile İsaka şehirleri arasındaki

toplam 3 istasyon, bakım atölyesi ve depo alanı, İdare Binası,

Demiryolu Enstitüsü’nün inşası, 165 km’lik tek hat demiryolunun

yan hatlarıyla birlikte yapımı, sinyalizasyon, Telekom ve

elektrifikasyon işlerinin de tümünü Yapı Merkezi üstlenmiş

bulunuyor.



Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Aralık

2022 sonuçları açıklandı. Buna göre güven endeksi hizmet ve

perakende ticaret sektörlerinde bir önceki aya göre düşerken,

inşaat sektöründe yükseldi. Ocak ayı değişim inşaat

sektöründe 0,6 oldu. Bir önceli ay ise 1,2 idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
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TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi Ocak ayı

sonuçlarına göre endeks aldığı 79,1 değeri ile Eylül 2021

yılından beri en yüksek değere ulaştı. Tüketici güven endeksi

bir önceki yılın aynı döneminde 73,2 değerinde idi. Verilerin

100 değerinin altında olması tüketicide güvende olumsuzluğa

işaret etmekte.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi 
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2023 yılı Ocak ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat

sanayinde faaliyet gösteren 1751 iş yerinin yanıtlarından elde

edilerek değerlendirilmiştir. Buna göre 2023 yılı Ocak ayında

Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak

103,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi 
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2023 yılının ilk ayında kapasite kullanım oranının yönü

yükselişte oldu. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden

arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya

göre 0,6 puan azalarak 75,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım 

Oranı

21



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporuna

yönelik yaptığı açıklamada 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma

metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının

etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya

devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm

politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale

getireceğini belirtti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu 2023-1
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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

Hafta içi Dolar/TL piyasalarda 18,84 TL seviyelerinin üstünü

zorladı. Haftanın son iş günü Ocak ayı başından bu yana en

yüksek seviyeleri test etti. Ocak ayı süresince Dolar/TL’nin yatay

bir seyir izlediği söylenebilir.

Küreselde doların yönü yine ABD’den gelen verilere odaklandı.

Dördüncü çeyrek büyüme verilerinin 2,9 olarak beklentilerin

üstünde gelmesi dolar endeksinde kısmi toparlanmaya neden

oldu. Euro/dolar cephesinde ise haftanın son iş günü dolar

lehine bir seyir izlendiği söylenebilir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm
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Altın’ın ONS fiyatı hafta içi 1.940 dolar seviyelerine kadar

yükseldi. 13 Ocak tarihinden bu yana altın 1.900 seviyelerinde

olmaya devam ediyordu. Haftanın son işlem gününde ABD’den

gelen pozitif veriler ve güçlenen dolar nedeniyle spot altın

fiyatları bir miktar değer kaybederek Cuma günü 1.920 dolara

kadar geriledi. Ancak yatırımcılar ABD’den gelen olumlu

verilerin FED’in faiz artışına yönelik şahin politikalarını

yumuşatabileceği beklentisi nedeniyle altına olan talebi artırıyor.

ABD 10 yıllık devlet faizlerinde görülen artışa paralel ONS altın

geriledi.

Altın 10 gün öncesine göre %0,83, 2021 yılı Ocak ayına göre

%54 kazanç sağlamıştır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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Enerjide bu hafta önemli gündem madderinden birisi ABD

Başkanı Joe Biden'ın, Stratejik Petrol Rezervinden petrol satışı

yapılmasına ilişkin yetkisini sınırlandıracak yasa tasarısını veto

edeceğinin belirtilmesi oldu.

Ayrıca mevsim etkileri nedeniyle Avrupa'nın gaz stoklarının

yüksek doluluk oranını devam ettirmeleri fiyatları aşağı çekmesi

de gündem maddelerinden birisi idi.

Bir taraftan Çin’de kısıtlama önlemlerinin kalmasıyla talep

beklentisi, diğer taraftan OPEC+ arzını değiştirme olasılığının

takip edilmesiyle bren petrol fiyatları 81 dolara kadar yükseldi.



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 832 milyon dolar azaldı. Azalış gerçek kişi

dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

20 Ocak ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam 460,7 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 20 Ocak ile biten hafta itibariyle son

iki hafta %13,0’dan, %19,3’e yükseldi. Konutta ise kredi

oranları,%20,60’dan, %14,50’ye geriledi.



EKONOMİDE BU HAFTA

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

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

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep azaldı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 286,0 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
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Türkiye’nin risk primi 

Benzin ve motorin fiyatları



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Nebati yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı

Erdoğan tarafından duyurulan “Yapılandırma Kanunu”na ilişkin

olarak yaptığı açıklamada, yapılandırılan borçların 4 yıla kadar

yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitle ödenebileceğini ve

yapılandırılan borcun idari para cezası olması durumunda asıl

alacaktan da yüzde 10 indirim sağlanacağını belirtti.

TCMB döviz rezervleri hafif geriledi, altın ve net rezervleri arttı

TCMB toplam rezervleri 20 Ocak ile sona eren haftada 1,4 milyar

dolar artışla 128,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Döviz

rezervleri geçen haftaya göre 29 milyon dolar azalırken, altın

rezervleri 1,5 milyar dolar artış gösterdi. TCMB net rezervleri ise

1,8 milyar dolar artışla 26,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirketlere KKM'de vergi istisnası kapsamı genişletildi

Şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan

kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde

genişletildi.

EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını indirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki

elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye

düşürdü.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

EYT teklifi pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, EYT kanun

teklifinin pazartesi günü (30 Ocak) TBMM’ye sunulacağını,

teklifin detaylarına ilişkin aynı gün saat 11:00’da açıklama

yapacağını söyledi.

Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu 25 Ocak 2023 itibariyle borsa yatırımcı

sayısının 4 milyonu aştığını bildirdi.

8 bankaya dolar cinsinden tahvil ihracı yetkisi

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), yurt dışında dolar

cinsinden tahvil ihracı için 8 bankayı yetkilendirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

BM Ekonomik Görünüm Raporu

Birleşmiş Milletler (BM)                                                                 

Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı

Raporda şu noktalar ön plana çıktı:

❖ Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi,

COVID-19'un devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek

enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te

yüzde 1,9'a gerileyeceği öngörüldü. Bu oran, son yılların en

düşük büyüme tahmini.

❖ Bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa,

küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye

yükseleceği öngörüldü.

❖ Artan faizler ve azalan satın alma gücü nedeniyle tüketici

güveninin zayıfladığı ve yakın vadeli küresel beklentilerin

belirsiz olduğu vurgulandı.

❖ Rapora göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğu

2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya.

❖ Raporda Türkiye ekonomisinin 2023 yılında %3,7, 2024

yılında ise %3,5 büyüyeceği tahmin edildi. 2023 yılı için

ortalama enflasyon beklentisi ise %42,4 olarak belirlendi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD ekonomisi 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2,9 büyüyerek yüzde

2,6’lık beklentiyi aşsa da bir önceki çeyrekteki yüzde 3,2'lik

büyümenin gerisinde kaldı.

Yellen: Enflasyonda olumlu işaretler var

ABD Hazine Bakanı Yellen, dünyada düşen enerji fiyatlarının ve

hafifleyen tedarik zinciri sorunlarının enflasyonda kaydedilen

ilerlemeye bir işaret olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan borç limiti için yeni önlem

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, federal hükümetin 31,4 trilyon

dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini

önlemek için yeni önlemlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fitch: ABD’de konut fiyatları hız kesecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’de

konut fiyatlarındaki artışta bu yıl yavaşlama beklendiğini aktardı.

Euro Bölgesi iş aktivitesi 7 aydır ilk kez büyüdü

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ocak ayında 0,9 puan artışla 50,2

seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de rekor bütçe açığı

İngiltere'de Aralık ayında bütçe açığı 27,4 milyar sterlin (34

milyar dolar) ile beklentileri aştı.

ABD'de doğalgaz fiyatları ılımlı geçen kışın etkisiyle düştü

ABD'de vadeli doğalgaz fiyatı, ılımlı geçen kışın etkisiyle Mayıs

2021'den bu yana ilk kez 3 dolar seviyesinin altına indi.

Morgan Stanley: Gelişen piyasaların dönemi başladı

Morgan Stanley Yatırım Yönetimi Birimi Gelişen Piyasalar

Araştırma Müdürü Jitania Kandhari gelişen ülke hisse

senetlerinin cazip değerlemeleri olduğunu ve Hindistan gibi

ülkelerin ABD'den daha iyi büyüyeceğini öngördü.

ABD'nin silah ihracatı yüzde 49 arttı

ABD'nin askeri teçhizat ihracatı 2022 mali yılında yaklaşık yüzde

49 artarak toplam 205,6 milyar dolara ulaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Alman ekonomisini görünümü iyileşti

Almanya'da iş dünyası güveni resesyon endişelerindeki

azalmayla iyileşti. IFO beklentiler endeksi ocak ayında 83,2'den

86,4'e yükseldi.

BRICS, “ortak para birimini görüşecek”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve

Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri grubunun ağustos

ayında düzenlenecek zirvesinde, ortak para birimi konusunun

ele alınacağını söyledi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Moody's: Borç limiti krizi yıkıcı hasar yaratabilir

Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, yatırımcıların

siyasetçilerin borçlanma tavanı üzerinde zamanında anlaşma

sağlayacakları ve temerrütten kaçınacaklarına aşırı güvendiğini

ve bu durumun siyasetçilere yanlış sinyaller gönderdiğini

söyledi.

AB, Rusya için yeni fiyat sınırı hazırlığında

AB Komisyonu Rus premium petrol ürünlerine 100 dolar/varil

fiyat sınırı belirlemesini önerdi.

Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde

Avustralya'da enflasyon, 2022 mali yılının son çeyreğinde yüzde

7,8 ile 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

AB'den kripto varlık tutan bankalara düzenleme

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, bankaların risklere karşı

ellerindeki kripto varlıkları tamamen karşılamaya yetecek kadar

sermaye tutmaları şartını getirecek düzenlemeyi onayladı.

İspanya 4. çeyrekte beklenenden fazla büyüdü

İspanya ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde önceki üç

aylık döneme göre %0,2 büyüdü.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Avrupa Birliği (AB) konseyi, savaş nedeniyle Rusya

ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların 31

Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığını

duyurdu.

→ Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma

toplantısı süresiz şekilde iptal edildi.

→ Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği

askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana

muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı.

→ ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams

tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini

duyurdu.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD, Almanya ve İspanya

gibi Batı ülkelerinin Ukrayna'ya tank gönderme kararının

"savaşa doğrudan müdahil olma" olarak yorumlanacağını

söyledi.

→ Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine

silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını

kaybettiğini duyurdu.

→ G7 ülkeleri temsilcileri, Ukrayna'nın ekonomisi ve finansman

ihtiyaçlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

→ ABD Başkanı Joe Biden'ın, Stratejik Petrol Rezervi üzerindeki

yetkisini sınırlandıracak yasa tasarısını veto edeceği bildirildi.

→ ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde 6

gizli belge daha bulunduğu belirtildi. Eski ABD Başkan

Yardımcısı Mike Pence'in Indiana'daki konutunda da devlete

ait "gizli belgeler" bulundu.

→ Avrupa Birliği ülkeleri, İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım

uygulama kararı aldı.

→ AB Dışişleri Bakanları, aralarında İran Spor ve Gençlik Bakanı

Hamid Seccadi'nin de bulunduğu çok sayıda Tahran rejimi

mensubuna yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Fransa'da petrol rafinerileri, enerji, liman ve rıhtım sektörü

çalışanları hükümetin emeklilik reformuna karşı grev kararı

aldı.

→ Japonya Başbakanı düşen doğum oranları sonrası ülkenin

sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine geldiğini, bu

sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını

açıkladı.

→ Dünyadaki göç hareketlerini araştıran yeni bir çalışmada,

insanların göç etme isteğinin son 10 yılın en yüksek

seviyesine ulaştığı kaydedildi.
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KÜLTÜR SANAT

2023 Oscar adayları açıklandı 

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından

1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın

sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez

sahiplerini bulacak. Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar

Ödülleri'nin adayları belli oldu. Oscar adayları arasında “The

Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at

Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár”

and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.
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Satranç Müzesi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü

Tarihsel olayların ve çeşitli ülkelerin yansıtıldığı satranç

takımlarının yer aldığı, 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı

Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

İş insanı ve koleksiyoner Akın Gökyay'ın kurduğu Gökyay Vakfı

Satranç Müzesi'nde 110 ülkeden temin edilen 700'ü aşkın

tematik satranç takımı bulunuyor. Madagaskar’dan Şili’ye,

Fransa’dan Kazakistan’a ve Türkmenistan’dan Meksika’ya kadar

110 ülkeden temin edilen satranç takımlarında tarihsel olayları ve

her bir coğrafyaya özel kültürel etkileri görmek mümkün.

https://gokyaysatrancvakfi.org.tr/
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KÜLTÜR SANAT

Üstâdların İzinden - Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu 

"Şark Bülbülü Celal Güzelses«

Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından, Şark Bülbülü ünvanı ile

onurlandırılan Diyarbakır ’lı Celal GÜZELSES, vefatının 64. yıl

dönümünde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun, Şef

Necmi KIRAN yönetiminde hazırladığı konserle anılacak.

Konser 1 Şubat Çarşamba akşamı CSO Ada Tarihi Salon’da.
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Türkiye’nin Risk Primi 
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