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BÜLTENİ 

 

 

 

İngiltere'nin Yeni 

Başbakanı Sunak 

Oldu 

İngiltere'de bir önceki parti içi 

oylamada istifa eden Liz Truss'ın 

gerisinde kalan Rishi Sunak bu kez 

başbakan olmayı garantiledi. 

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı Rishi 

Sunak'ın rakibi olarak öne çıkan Penny 

Mordaunt gerekli desteği toplayamadı 

ve Sunak'a tam destek vereceğini 

açıkladı. Penny Mordaunt’un 100 

milletvekilinin desteğini alması 

gerekiyordu. Ülkenin yeni başbakanı 

olan Sunak, ilk konuşmasında 

olağanüstü zor koşullar altında ülkeye 

yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a 

teşekkür etti. Muhafazakâr Parti 

milletvekillerinin desteğini alarak, 

partinin yeni lideri seçilmekten büyük 

onur duyduğunu dile getiren Sunak, 

partisi ve ülkesine hizmet edecek 

olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı 

olduğunu söyledi. 

 

Türkiye'nin Otomobili TOGG Banttan 

İndi 

Togg'un seri üretiminin yapılacağı 

Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın gelişiyle başladı. 27 Aralık 

2019'da ön gösterim araçlarının 

tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de 

fabrikasının inşasına başlanan Togg'un 

seri üretimi için geri sayım sona erdi. 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 

100 Türkiye'ye ait küresel bir marka 

ortaya çıkarmak ve Türk mobilite 

ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak 

hedefiyle yola çıkan Togg'un seri 

üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik 

Kampüsü'nün açılış töreni yapıldı. 

8 yılda 1 milyon aracın 

üretilmesi hedeflenirken, 

üretim üssü Bursa Gemlik'te 

kurulan ve Türkiye'nin 

mobilite dönüşümüne liderlik 

edecek olan Togg 

fabrikasında 250 adet 

otomasyon robotun yanı sıra 

yaklaşık 5 bin kişi istihdam 

edilecek. Bu rakam taşeron 

firmalarla birlikte 30 bin kişiyi 

bulacak. Üretilecek olan son 

teknoloji araçlar 30 dakikanın 

altında hızlı şarj ile yüzde 80 

doluluğa ulaşacak.  
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Çin'de Şi Cinping Üçüncü Kez 

ÇKP Genel Sekreteri Seçildi  

AB Doğalgaza Tavan 

Fiyat Konusunda 

Uzlaşamadı 
 

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya 

hükümet başkanlarının katılımıyla 

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler 

Zirvesi'nin enerji konusundaki 

oturumları tamamlandı. Toplantı 

bitiminde açıklamalarda bulunan AB 

Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen, "Enerji fiyatları konusunda 

çalışmaya devam etmek için çok iyi ve 

sağlam bir yol haritamız var. Liderler 

bu konuda stratejik yönlendirmede 

bulundular." ifadesini kullandı. 

 

Von der Leyen, toplantıda bazı 

başlıkların yoğun biçimde tartışıldığını 

belirterek, "Bunlardan ilki ortak gaz 

alımı konusu. Burada liderler, 

şirketlerin ortak gaz satın almak için 

konsorsiyum oluşturmaları ve güçlerini 

birleştirmek için birlikte çalışmalarına 

izin verme fikrini çok desteklediler." 

diye konuştu. 

 

Öte yandan, AB liderleri doğalgaza 

tavan fiyat getirilmesinde uzlaşamadı. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 

liderleri, doğalgaza tavan fiyat 

uygulanması konusunda anlaşma 

sağlayamazken, tavan fiyatın olası 

sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar 

yapılmasına karar verdi. 

 

 
 

Çin Komünist Partisinin sona eren 20. Ulusal Kongresi'nin 

ardından ilk toplantısını yapan partinin en üst yönetim organı 

Merkez Komite, Şi Cinping'i yeniden genel sekreter seçti. 

 

Devlet Başkanı Şi, 2012 ve 2017'de seçildiği göreve yeniden 

gelirken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu 

yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu. 

 

Merkez Komite, ilk toplantısında kendi içinde 25 kişilik Siyasi 

Büro'yu, 10 kişilik Merkezi Askeri Komisyonu, 7 kişilik Daimî 

Komite'yi ve Genel Sekreteri belirledi. 

 

 

 

Toplantının ardından Genel Sekreter Şi ve yeni seçilen Daimî 

Komite'nin diğer üyeleri Li Çiang, Vang Huning, Cao Lıci, Li 

Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang, protokol sırasıyla basının karşısına 

çıktı. 

Çin'de Acil Çip Zirvesi Yapıldı 

Çin'in en üst düzey teknoloji 

düzenleme kurumu, Biden 

yönetiminin kapsamlı çip 

kısıtlamalarından kaynaklanan 

zararı değerlendirmek ve kritik 

sektöre destek sözü vermek için 

ülkenin önde gelen yarı iletken 

şirketleriyle geçtiğimiz hafta bir 

dizi acil durum toplantısı 

düzenledi. Sanayi ve Bilgi 

Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 

Washington'un Çin'in teknolojik 

emellerini kontrol altına almaya 

yönelik önlemleri açıklamasından 

bu yana aralarında Yangtze 

Memory Technologies Co. ve 

süper bilgisayar alanında uzman 

Dawning Information 

Industry’nin de olduğu 

firmalardan yöneticileri kapalı kapılar 

ardında toplantılara çağırdı. Yetkililer, 

alınacak karşı önlemler hakkında 

ipucu vermekten kaçınsa da, yerel BT 

pazarının, etkilenen şirketlerin 

faaliyetlerini sürdürmeleri için yeterli 

talebi sağlayacağını vurguladılar.  
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SAYFA 3 

Suudi Arabistan Ulusal Endüstri Stratejisini Açıkladı 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi 

Muhammed bin Selman, ülkede 

yatırımın artması ve üretimde 

çeşitliliğin sağlanması için ulusal 

endüstri stratejisi belirlendiğini 

açıkladı.  Bin Selman, strateji 

çerçevesinde Suudi Arabistan'ın 

endüstriyel ürün ihracatının 557 

milyar riyale (yaklaşık 148 milyar 

340 milyon dolar) yükseltilmesinin 

planlandıını belirtti. 

Ulusal endüstri stratejisinin, 

Suudi Arabistan ekonomisinde 

yerli ürün ve petrol dışı ihracatın 

artırılmasını hedeflediğini ifade 

eden bin Selman, stratejinin ileri 

teknoloji ürünlerinin ihracatının 

6 katına çıkarılması ve on 

binlerce kişiye istihdam 

sağlanmasını da içerdiğini 

kaydetti.  

 

Rolls-Royce, İlk Tam 

Elektrikli Arabası Spectre 

Modelinin Tanıtımını 

Gerçekleştirdi 
 

Lüks otomobil üreticisinin ilk tam elektrikli 

otomobili olma özelliği taşıyan Spectre, elektrikli 

araç dünyasına geçişin başlangıcını temsil ediyor. 

Rolls-Royce Motor Cars Ceo’su Torsten Müller-

Ötvös, açıklamasında, Spectre modelinin ilk 

olduğunu, benzinli modellerin aşamalı olarak 

kaldırılacağını ve 2030 yılından sonra Rolls-Royce 

Motor Cars'ın sadece elektrikli otomobil 

üreteceğinin bilgisini verdi. 

 

 
 

Yeni Spectre modelinin, ilk sahiplerine 2023 yılının sonunda 

teslim edilmesi planlanıyor. Spectre fiyatlandırmasının 

Cullinan ile Phantom arasında konumlandırılması 

bekleniyor. 

TOGG ve Shell'den Şarj İçin İşbirliği 
Trugo markasıyla Türkiye’de 

uçtan uça kesintisiz ve yüksek 

performanslı şarj ağı kurmak için 

yola çıkan Togg ile şarj 

istasyonlarına yaptığı yatırımlarla 

dünyada elektrikli şarj çözümleri 

alanında lider olmayı hedefleyen 

Shell, stratejik iş birliği yaptı. 

Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen 

imza töreniyle duyurulan iş 

birliği kapsamında, Trugo ve 

Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW 

üzeri şarj cihazları ile tüm 

elektrikli araç kullanıcılarına 

hizmet vermek için birlikte 

çalışacak. 
 

Yapılan anlaşmaya göre Trugo’nun 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı 

kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320’sinde 

Trugo, 80’inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. 
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Lübnan, IMF'nin İstediği Banka Gizlilik 

Yasası'ndaki Değişikliği Onayladı 

Biden'dan 

Elektrikli Araç 

Bataryalarına Hibe 

Desteği 
 

 
 

ABD Başkanı Joe Biden, ABD 

Enerji Bakanı Jennifer M. 

Granholmun da katılımıyla Beyaz 

Saray'da altyapı konusunda 

düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden 

etkinlikte, web konferans yöntemi 

ile katılan misafirlerin 

konuşmalarını da dinledi. Etkinlik 

sonrası Biden, basın mensuplarının 

sorularını yanıtladı.       

 

Biden, burada bir konuşma 

yaparak ülkede elektrikli araç 

bataryası üretimine ilişkin 2,8 

milyar dolar hibe desteği 

verileceğini belirtti. 

 
 

Lübnan Meclisi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 3 milyar dolarlık kredi 

ödemesi için şart koştuğu Banka Gizlilik Yasası'nda kısmen değişikliği 

onayladı. Meclise sunulan ancak gizliliği tamamen ortadan kaldırmayan 

yasa tasarısı, yeterli oyu alarak onaylandı. 

 

Bu yasaya göre hükümet, bankalardan şahıs veya kurumlar tarafından 

yapılan para transferi hakkında istediği bilgi talebinde bulunabilecek. 

Önceki yasa ise devlete sadece hakkında dava açılan şahıs ve kurumlara 

ilişkin bilgi verilebileceği şartını içeriyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

Tahıl Koridorundan Geçen Tahılın Yarısı Avrupa'ya Gitti 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 

Karaismailoğlu, tahıl koridoru 

kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim 

tarihlerinde 354 geminin Ukrayna 

limanlarından hareket ettiğini, 

bugüne kadar taşınan toplam yük 

miktarının 7 milyon 860 bin tonu 

aştığını açıkladı.  Karaismailoğlu, 

yaptığı yazılı açıklamada, tahıl 

koridoru kapsamında, 1 Ağustos- 

18 Ekim tarihlerinde toplam 354 

geminin Ukrayna'nın Odessa, 

Chornomorsk ve Yuzhne 

şehirlerindeki limanlardan yüklü 

olarak hareket ettiğini bildirdi.  
 

Gemiler ile arpa, buğday, soya, 

ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, 

bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş 

karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek 

yağı, kanola tohumu, mısır ve soya 

yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük 

taşındı" bilgisini paylaştı. 354 geminin 

119'u, yüklerini Türkiye limanlarına 

getirdi. Diğerleri ise Almanya, 

Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, 

Cezayir, Cibuti, Çin, Endonezya, 

Etiyopya, Fransa, Güney Kore, 

Gürcistan, Hindistan, Hollanda, 

İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, 

İtalya, Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, 

Pakistan, Portekiz, Romanya, Somali, 

Sudan, Tunus, Vietnam ve 

Yunanistan'a götürdü. 

 
 

Bugüne kadar taşınan toplam yük 

miktarı 7 milyon 860 bin tonu 

aştı. Türkiye limanlarına gelen 

gemilerin taşıdığı toplam yük ise 

1 milyon 294 bin 706 ton oldu. 

Toplam yükün yaklaşık yüzde 

17'si Türkiye limanlarına geldi. 
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İstanbul 4 Bin Havalimanı ve Havayolu İşletmecisini Ağırlayacak 

Dünya havalimanları, havayolları 

ve turizm profesyonellerinin bir 

araya geldiği zirve, Routes World 

2023, 15 ile 17 Ekim 2023 

tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.  

İGA İstanbul Havalimanı, Turizm 

Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve 

THY iş birliğiyle düzenlenecek 

organizasyona 4 bine yakın dünya 

havacılık profesyonellerinin katılımı 

bekleniyor. İGA CEO’su Samsunlu 

“Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hem 

Routes World hem de IATA'nın Genel 

Kurulu İstanbul'da olacak. 2020'de 

başvurunun yapıldığı süreçte, 2021 

sonunda ihaleye girdik ve ihalede Çin’i 

geride bırakarak, organizasyonu 

Türkiye’ye kazandırdık.  

Organizasyon, İstanbul'a 

doğrudan destinasyon olma ve 

özellikle düşük maliyetli 

havayolu şirketleriyle çalışma 

fırsatı sunacak. İstanbul 

Havalimanına 79 havayolu ve 21 

kargo şirketinin uçakları geliyor. 

Hedefimiz yeni havayollarıyla 

işbirliklerimizi artırıp, uçuşlarını 

başlatmak. Diğer yanda, İstanbul 

şehrimizin tanıtımına büyük bir 

katkı sağlanacak” dedi. 

 

Japonya'da Şirket İflaslarında 

Son 3 Yıldır İlk Artış 
 

Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research (TSR) 

raporu, 6 aylık periyotta iflas eden Japon şirketlerin 

sayısı ile sebeplerini inceledi. Buna göre Japonya'da 

2022 mali yılı nisan-eylül döneminde batan şirket sayısı 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 yükseldi. 

Ülke genelinde 3 bin 141 şirketin iflas ettiğini duyuran 

rapora göre, batan şirket sayısı son 3 yıldır ilk kez artış 

kaydetti. 

 
 

Raporda bu artışa, hükümetin sağladığı Kovid-19 

finansal yardımların geri ödenmesindeki zorluklar ile 

ham madde maliyet yükselişlerinin yol açtığı 

vurgulandı. 

Mısır, İthalatta Akreditifi Kaldırarak Vesaik Mukabiline Geri 

Dönüyor 

Mısır Merkez Bankası'nın ithalatta 

akreditif kararı alması iç pazarda 

arz yetersizliği oluşmasına neden 

olmuştu. İthalatçılardan gelen 

talepler üzerine Mısır Başbakanı ve 

Merkez Bankası akreditifin 

kaldırılacağını duyurdu.  

Mısır’da küresel ve yerel düzlemde 

karşılaşılan ekonomik sorunları ele almak 

adına 4. Büyük Ekonomi Kongresi 

düzenlendi. Kongre kapsamında Mısır 

Başbakanı yaptığı sunumun sonunda 

üretim malzemelerinin tedariğine ilişkin 

olarak akreditifin kısa bir süre içinde 

kaldırılacağı ve vesaik mukabiline geri 

dönüleceği bilgisini paylaştı. Öte yandan, 

Kahire Ticaret Müşavirliği’nin Mısır 

Merkez Bankası'nın açıklamasına 

dayandırdığı duyurusunda Aralık'ta 

akreditifin ilga edileceği ve sürecin 

tedricen yürütüleceği belirtildi. 

Ayrıca, Kahire Ticaret 

Müşavirliği, Mısır Merkez 

Bankasınca alındığı belirtilen 

yeni karar doğrultusunda 500 

bin dolara kadar olan ithalat 

işlemlerinin akreditiften muaf 

tutulduğunu duyurdu. Mısır 

Merkez Bankası, akreditif ile 

çalışma kurallarından muaf olan 

gönderiler için üst limiti 5 bin 

dolar yerine 500 bin dolara 

yükseltmeye karar verdi. 
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Brezilya'da Devlet Başkanlığı 

Seçiminin İkinci Turunu Lula Da 

Silva Kazandı 

Mısır, IMF ile 3 Milyar 

Dolarlık Kredi 

Anlaşmasına Vardı 
 

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, 

IMF anlaşmasına ilişkin başkent 

Kahire'de basın toplantısı düzenledi. 

 

IMF ile 6 aylık reform programı 

kapsamında 3 milyar dolarlık kredi 

anlaşması yaptıklarını belirten Muit, 

ayrıca Sürdürülebilirlik Fonu'ndan 1 

milyar dolar ve diğer uluslararası 

ortaklardan da yaklaşık 5 milyar dolar 

finansman sağlanacağını aktardı. 

 

Mısır Merkez Bankası erken saatlerde 

yaptığı açıklamada, yerel para biriminin 

Döviz karşısındaki değer kaybını 

önlemek için bir dizi önlemi uygulamaya 

koyduğunu duyurmuştu. 

 

 

 

 

 
 

Brezilya'da devlet başkanlığı 

seçiminin ikinci turunu yüzde 

50,83 oy alan solcu eski Devlet 

Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 

kazandı. Yüksek Seçim 

Mahkemesinin (TSE) yayınladığı 

yüzde 98,9'u açılan sandık 

sonuçlarına göre Lula yüzde 

50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair 

Bolsonaro yüzde 49,17 oranında 

oy aldı. 

TSE'nin seçim sonuçlarını 

paylaştığı internet sayfasında, 

seçimin matematiksel olarak 

tamamlandığı, açılmayan 

sandıkların sonucu 

etkilemeyeceği belirtildi. Daha 

önce Brezilya'yı iki dönem 

yöneten Lula, yüzde 2'den az 

farkla seçimin galibi oldu. Lula, 

Twitter hesabından Brezilya 

bayrağını "Demokrasi" notuyla 

paylaştı. Luiz Inacio Lula da 

Silva, 1 Ocak 2023'te devlet 

başkanlığını Bolsonaro'dan 

devralacak. 

Rusya Tahıl Koridoru Anlaşmasına 

Katılımını Askıya Aldı 
 

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıkladı. 

Interfax'ın haberine göre Rusya, Ukrayna tahıl ihracatına yönelik 

olarak güvenli transit anlaşmasına katılım göstermeyecek. Haberde 

gece Kırım'daki Rus filosuna terörist bir saldırı olduğu belirtildi. 
 

 

Elon Musk Twitter'ı 44 Milyar Dolara Satın Aldı 

 
 

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi 

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi 

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma 

sürecinin tamamlandığı bildirildi. 

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik 

hisse satın alan Elon Musk, 14 

Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, 

Twitter'ın tamamı için hisse başına 

54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. 

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan 

açıklamada da şirketin Musk'a 

satılmasına yönelik anlaşmanın 

sağlandığı bildirilmişti. Musk, 13 

Mayıs'ta sosyal medya şirketi 

Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara 

satın alma anlaşmasının geçici 

olarak askıya alındığını 

duyurmuştu. Elon Musk,                     

8 Temmuz'da ise birden çok 

hükmünün ihlalini gerekçe 

göstererek 

Twitter'ı satın alma anlaşmasını 

feshettiğini bildirmişti. Musk'ın 

avukatları, SEC'e yapılan 

bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş 

performansı için önemli olan 

platformdaki sahte veya spam 

hesaplarla ilgili birden fazla bilgi 

talebine yanıt vermediğini veya 

yanıtlamayı reddettiğini 

belirtmişlerdi.  Twitter ise anlaşmayı 

feshettiği için Musk'a dava açmıştı. 

Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davayı 

gören yargıç, satın alma 

anlaşmasının 28 Ekim'e kadar 

tamamlanması için davanın 

durdurulmasına karar vermişti. 


