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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

02-09 Mayıs haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne

çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini

sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Sayın Üyemiz,
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EFE-8 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ 

GÜRİŞ



Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün

yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler hızla devam ediyor

ancak önümüzde uzun bir yol ve daha atılması gereken pek

çok adım var. Sendikamız da bu yolda mesafe kat etmek için

çalışmalar yürütüyor. «Yüksekte Güvenli Çalış» projemiz

bunlardan sadece biriydi.

İş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenen seviyeye

getirilebilmesi ancak tüm tarafların konuya karşı hassasiyet

gösterip iş sağlığı ve güvenliğini sahiplenmesi ile mümkün

olabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki dönüşüm devlet,

işçi ve işverenin oluşturduğu üçlü sosyal diyalogla mümkün

olacaktır. İnşaat sektöründe de sıfır iş kazası hedefine bu

diyalog sayesinde ulaşacağımıza inanıyorum.

Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığımız öncülüğünde İş

Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanacak.

İş sağlığı ve güvenliği her iş kolunda,

her sektörde üzerinde hassasiyetle

durulması gereken bir alan. Bilhassa

bizim sektörümüz açısından daha da

büyük önem taşıyor.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülen Lider Yapı

Öğretmenleri Projesi için Bakanlık bünyesindeki yapı

öğretmenlerine yöneltilecek üç mesleğe ilişkin eğitim ihtiyaç

anket sorularının ilk ayağı Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü

eğitmenleri ile gerçekleşti.

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.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Alçı levha uygulayıcısı, inşaat boyacısı, iskele kurulum eleman

mesleklerine yönelik yapılan anket çalışması İzmir İlinde Çalışan

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yapı öğretmenlerine uygulanacak.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel

Müdürlüğü İle Sendikamız arasında Sektörel Mükemmeliyet

Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki Ve Teknik Eğitimin

Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı (IQVET-III) İş Birliği

Protokolü 25 Mart 2022 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda

17 ilden seçilen 150 Yapı Öğretmenine İnşaat Boyacısı, Alçı

Levha Uygulayıcısı, İskele Kurulum Elemanı mesleklerinde iş başı

eğitim programları düzenlenerek nitelikleri geliştirilecek ve

teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasına destek verilecektir.

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.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin en önemli çıktılarından birisi

üç farklı meslekte eğitim ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi

olacak. Bu kapsamda INTES Sektörel Yetkinlik Geliştirme

Merkezi’nde hedeflenen sonuçlara erişmek amacıyla 7 Mayıs

2022 tarihinde projemizde görev alan yapı öğretmenlerimizle

metot belirlemek üzere bir araya geldik.

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.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta;

→ İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmelerine devam edildi.

→ Türkiye MYM’nin 19 meslekte yürüttüğü mesleki yeterlilik

belgelendirme ve belge yenileme çalışmalarına devam

edildi.

→ Lider Yapı Öğretmenleri projesi ekibince yapı öğretmenleri

ile mülakatlar gerçekleştirildi.

→ Genel Sekreterlik temsilcilerimizce bürokrasi ile görüşmeler

gerçekleştirildi.

→ Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek İNTES etkinliklerinin

planlaması yapıldı.

Kısa çalışma haftasında üyelerimize;

→ Mayıs ayında düzenlenecek İSG etkinliklerinin programları

paylaşıldı.



SEKTÖRDEN

Yaşar Özkan’dan «Nereden Nereye» 

«İş hayatında insanların gücü yalnızca sermayesi veya makine

ekipmanı değildir. En büyük güç itibardır. Verilen sözlere ne

pahasına olursun olsun uymaktır. Bu, sermayeden çok daha

büyük bir güçtür.» diyor sektörümüzün duayeni Yaşar Özkan

«Nereden Nereye» kitabında.

89 yılın hikayesini ve bu yolculukta deneyimlerinden süzdüğü

eşsiz bilgileri, duygu ve düşüncelerini paylaşıyor.
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İŞ DÜNYASINDAN

36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri
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TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı̆ iş birliği ile 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliği

Haftasında Sosyo Ekonomik Boyutuyla İş Sağlığı ve Güvenliği

etkinliğini gerçekleştirecektir.

Etkinlik 10 Mayıs Salı günü fiziksel, 11-12 Mayıs tarihlerinde

çevrimiçi olacaktır.

11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek çevrimiçi toplantısına

bağlantıdan kayıt olunması gerekmektedir.

https://isghaftasi.csgb.gov.tr/


Tüketici ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endekslerini kapsayan enflasyon

rakamları nisan ayında da artış gösterdi. Yurt İçi ÜFE’de

enflasyon üç haneli rakamlarda ilerliyor. Geçen hafta TCMB

tarafından açıklanan enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE tahmini

%42,8 olarak belirlenmişti. Nisan ayı TÜFE %69,97 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon



Yurt İçi ÜFE’de aylık bazda artış hızı bir önceki aya göre azaldı.

Ocak ayında %10,7’e kadar artış gösteren Yİ ÜFE’DE aylık artış

%7,75’e geriledi. Nisan ayında Yİ ÜFE ve TÜFE makası her ay

daha fazla açılıyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon



Merkez Bankası politika faizi ve TÜFE makası da en yüksek

noktaya ulaştı. Önümüzdeki aylarda da beklenti Merkezin

yürüttüğü faiz politikası nedeniyle bu farkın yükselmesi

yönünde. İnşaat sektörüne ilişkin çimento, petrol, demir gibi

temel girdilerde yıllık bazda ortalama Yİ-ÜFE’nin çok üstünde

artışlar gerçekleşiyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon



ÜFE endeksinde görülen yüksek rakamlar nedeniyle geçmiş

yılların rakamlarına dönüp yeniden bakmak istedik.

1994 krizinin en belirgin izlerinden birisi de enflasyon

rakamlarına olan yansımasıydı. 1994 krizi kısa süreli ama

ekonomik göstergelerde yarattığı erozyon çok şiddetli olmuştu.

5 Nisan kararları sonrasında ÜFE %125-150 civarında seyir izledi.

1995 Ocak ayında ÜFE %156 seviyesine kadar yükseldi.

Uygulanan politikalar ile yıl sonunda %64,9 seviyesine kadar

geriledi.

Asya’da 1997 sonu başlayıp 1998 yılında süren ve Rusya’daki

ekonomik krizden ülkemiz de etkilenmişti. Ocak ayında %92 ile

başlayan ÜFE Aralık ayında %54’e geriledi. Bu gerilemede

uygulanan ekonomik politikaları etkin olmuştu.

Ancak bu sefer de 17 Ağustos 1998’de Gölcük’te yaşanan büyük

deprem, ardından 1999 yılında Kasım ayında Düzce depreminin

getirdiği can ve mal kaybı enflasyonu yeniden %60’lara

tırmandırdı.

1990’lı yıllar süresince enflasyon sorunu kronikleşen Türkiye

2000’li yıllara bu tabloyla girmişti. 19 Şubat 2001’de yaşanan

siyasi gerginliğin tetiklediği ekonomik krizin yansımaları

enflasyona belirgin şekilde yansıdı. 2001 yılının sonunda ÜFE

%88 idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

Şubat 2002’ye kadar ÜFE %90’lar seviyesine kadar ilerledikten

sonra Kemal Derviş politikaları olarak adlandırılan «Güçlü

Ekonomiye Geçiş Programı"; IMF ile imzalanmış stand-by

düzenlemesi ve Dünya Bankası kredileriyle desteklenen

ekonomik yapılanmada atılan yapıcı adımlarla sürekli düşme

eğilimine gitmiştir.

ÜFE 2002 yılından sonra uygulanan yapısal reformlarla tek

haneli rakamlara kadar geriledi. Ancak son beş yılda belirgin

şekilde yükselerek Nisan ayında %120 seviyesine yükseldi.



TCMB nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerini

yayımladı. Raporda enerji enflasyonu, doğal gaz ve şebeke suyu

gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler

öncülüğünde önemli ölçüde artışa dikkat çekildi. Enflasyonda

gıda, enerji, hizmet, temel mal ve alkol-tütün ile altın gruplarının

katkıları sırasıyla 4,65; 1,62; 1,48; 0,91 ve 0,17 puan arttığı

açıklandı.

EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Nisan Enflasyon Değerlendirmesi



Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren GINI katsayısı 2021 yılı

verilerinde Covid-19 koşullarına rağmen bir önceki yıla göre

iyileşme görüldü. «Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasını»

yansıtan bu verilerde geçen yıla göre yıllık ortalama esas iş

gelirinde en yüksek artış %18,2 ile okur-yazar olmayan, en

düşük artış ise %7,6 ile lise altı eğitimli fertlerde oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

GINI Katsayısı



Toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği

gelirin en az pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelire oranı

şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 8,0'dan 7,6'ya, gelirden en

fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan

yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan

P90/P10 oranı ise 14,6'dan 13,7'ye düştü.

EKONOMİDE BU HAFTA

GINI Katsayısı



Ticaret Bakanı Mehmet Muş Nisan 2022 dönemine ait geçici dış

ticaret rakamlarını açıkladı. Yılın ilk dört ayında ihracat %22,

ithalat %40 artış gösterdi. Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre

%100’e yakın artış göstererek 6,1 milyar dolar oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret  Verileri



Bakan Mehmet Muş nisan ayı dış ticaretine ilişkin

değerlendirmelerinde enerji kaleminin 7,7 milyar dolarlık pay ile

ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmekte olduğunu

nitekim enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama

oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığına vurgu yaptı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Verileri 



Haftalık dolar/euro hareketleri*

EKONOMİDE BU HAFTA
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Piyasa Dolar Kuru

Piyasa Euro Kuru

* 2-7 Mayıs haftasında ilk 3 günlük şeker bayramı tatili nedeniyle resmi rakamlar açıklanmamış olup, piyasadan alınmıştır .



Bu hafta Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Efektif Döviz

Kuru verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru nisanda

57,1'e yükseldi, önceki 53,8 idi.

Dolar/TL bu hafta yükselişte idi. FED’in faiz kararı sonrasında

dolar kuru kademeli olarak yükseldi. Gün içi 14,90 TL

seviyelerine kadar ilerledi.

Dolar güçlenen para birimi olmaya devam ediyor. Japon Yeni

Mart başından beri dolar karşısında değer kaybediyor. Ruble

haftanın son iş gününde bir miktar değer kaybetse de dolara

karşı sakin bir patikada hareket etmekte. Dolar endeksi ise 100

bareminin üstüne sabitlendi. Dolar endeksi FED sonrası bu hafta

103,61 seviyesi gördü.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini

artırırken; altının ONS fiyatı ilk tepki olarak yükselişe geçti,

ardından Başkan Powell'ın açıklamaları sonrası dalgalı bir seyir

izledi.

Kararın ardından ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri yükselişe

devam etti. Yıl başında %1,75 olan 10 yıllıklar bu hafta yüzde %3

bareminin üstünü gördü. Uzmanlar bu direncin kalıcı olarak

görüyorlar. Bu gelişmelere paralel olarak kıymetli madenlere

yönelik talep azalışta. Altının ONS’unda 1.860 dolar direnç

seviyesi olarak görülüyor. Reel sektör bu direnç kırılırsa ONS

altında 1.810 dolar seviyesini beklemekte.

Yurt içinde gram altın da faiz kararı sonrası ilk tepkiyi 907

TL'den 896 TL seviyesine kadar gerileyerek gösterdi. Çeyrek

altın Cuma günü yeniden 1.500 TL üstüne yükseldi. Altın 2021

yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %101 kazanç; 10

gün öncesine kıyasla %0,50 kayıp yaşattı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol bu hafta 111 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Petrolde bu haftanın önemli gelişmesi OPEC+ Avrupa

Birliği’nin Rus petrolünü yasaklama planının küresel

piyasalarda arz sıkışıklığının neden olabileceği beklentilerine

karşın, Haziran’da daha önceki plana sadık kalarak günlük 432

bin varillik arz artışında anlaşmaya varması oldu.

Rusya’ya karşı uygulanan petrol yaptırımları konusunda ülkeler

arasında farklı kararlar da alınabiliyor. ABD’den Rusya'dan

petrol ithalatını durdurmaya yönelik tüm Avrupa ülkeleri

arasında bir anlaşma olması için çalışmalar yapıldığı açıklaması

gelirken Macaristan bu konuda özellikle karşı duruşunu

sürdürdüğünüm belirtiyor.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Yüksek akaryakıt fiyatları son aylarda sadece ülkemizin değil

dünya ekonomilerinin de gündeme. Yaşanmakta olan Rusya-

Ukrayna savaşı Brent petrol, Amerikan tipi petrol fiyatlarına

etkileyerek, yükseliş özellikle ülkemizde pompa fiyatlarına

yansımakta.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 26

milyar TL arttı.

Döviz mevduatı 22 Nisan haftasında 534 milyon dolar azaldı.

Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin döviz mevduatında

azalış oldu.

15 Nisan itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 231,9 milyara ulaştı Takibe giren

alacakların oranı %2,8 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama

faiz oranı son iki hafta için %20,3’ten, %20,0’a, konutta ise

%18,3’den %18,1’e düştü.

K
a

y
n

a
k
: 
T

C
M

B



Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyar TL değerinde

artış oldu. Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine talep yükseldi.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %1,20-1,29

oranında uygulanırken, özel sektör bankacılığında ise konut ve

ihtiyaç kredileri %1,66-2,50 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %38’ini konut kredileri oluşturdu. 2022 yılının

ilk iki ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu Devam

Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 188 bin 818 kişi olarak

%148,2 arttı, tüketici kredilerinde 108 bin 741 kişi ile %183,1 artış

gerçekleşti.
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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu haftalık olarak ilan edilen ve yayımlanan

ihalelere ilişkin rakamları güncelleyerek paylaşmaktadır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Nebati: Sıkıntıların her birinin farkındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun herkesin

ortak meselesi olduğunu belirterek "Son 20 yılda, millet olarak

karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek

çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle

kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadesini

kullandı.

Reel efektif döviz kuru yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin reel

efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi,

nisanda TÜFE bazında 3,26 puan artarak 57,05'e yükseldi.

30

Gergin Eğik Askılı Nissibi Köprüsü 

GÜLSAN



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

JPMorgan: Türkiye'de enflasyon yıl sonuna kadar yüzde 65-75

bandında kalır

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de enflasyonun

Aralık ayına kadar yüzde 65-75 bandında kalmasını bekliyor.

Bakan Dönmez: Türkiye güneş paneli üretiminde Avrupa'da

birinci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş

paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü

olduğunu belirterek hedeflerinin dünyada ilk üçe girmek

olduğunu ifade etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

DTÖ, çelik davasında Türkiye'yi haklı buldu

Ticaret Bakanlığı, AB tarafından belirli çelik ürünlerine uygulanan

korunma önlemine karşı Türkiye’nin başlattığı davada kurulan

Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nin Türkiye’yi haklı bulduğunu

duyurdu.

Dijital Türk lirası sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye'nin öncü

teknoloji kuruluşlarının yürüttüğü Dijital Türk Lirası Sistemi

Geliştirme Projesi'nde pilot uygulama yapılacak.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa

beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artışla

yüzde 1'e çıkardı.

Brezilya faiz artışında Fed'i izledi

Brezilya Merkez Bankası politika faizini 1 puan artışla yüzde

12,75'e çıkardı. Banka faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin

sinyal verdi.

Avustralya Merkez Bankası 12 yıl sonra faiz artırdı

Avustralya Merkez Bankası, ülkede görülen yüksek enflasyon

nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez faiz artırma kararı aldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven geriledi

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi Nisan ayında 105

seviyesine geriledi ve beklentilerin altında kaldı. İmalat PMI ise

Nisan ayında savaş koşullarına rağmen büyümeye işaret etti.

OPEC+ grubu, haziranda üretimi 432 bin varil artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı

üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, haziranda günlük

yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gidecek.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

LNG ithalatı küresel ekonomik toparlanmayla yükseldi

Küresel (sıvılaştırılmış doğal gaz) LNG ithalatı geçen yıl bir

önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 372,3 milyon ton seviyesinde

gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da beklentiyi aştı

ABD'de Nisan ayına ilişkin istihdam verileri yayımlandı. Buna

göre, ABD’de tarım dışı istihdam Nisan'da 428 bin kişi artarak,

beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD’de dış ticaret açığı rekor kırdı

ABD’de dış ticaret açığı Mart’ta ithalattaki hızlı artışla rekor kırdı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı yüzde

22.3 artarak 109.8 milyar dolara yükseldi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin'in döviz rezervlerinde 5 yılın en sert düşüşü

Çin'in döviz rezervleri Nisan ayında 68 milyar dolar düşüşle 3,12

trilyon dolara geriledi. Böylelikle ülkede 5 yılın en hızlı rezerv

kaybı yaşandı.

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan gelecek yıl için 'sağlam' büyüme

beklentisi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek yıl sağlam bir büyüme

beklediğini ancak ekonomik görünüme yönelik riskler olduğunu

ifade etti.

ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin altında

ABD'de ISM imalat endeksi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın

emtia piyasaları üzerinde etkisini hissettirdiği Nisan ayında

beklentilerin altında gerçekleşti.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar

tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı

→ ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin

lideri ile görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Görüşmede

ana gündem Rusya'ya karşı gösterilecek tutum olacak.

→ Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni

yaptırımlar teklif eden AB Komisyonu, yaptırım konusunda

isteksiz üye ülkeleri ikna etmek için Rus petrolüne ambargo

uygulanması planında değişiklik teklifinde bulundu.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım

uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve ham madde

ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Gürcistan’dan Rusya’ya yaptırım

Gürcistan'ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi

ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları

uygulamakta olduğu, bu çerçevede taşımacılıkta varış veya

çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler arasında

olduğu eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi

olduğu Gürcü resmi makamlarınca bildirilmiştir. .

Kuveyt’de yerleşim yeri inşası projesi

Kuveyt Maliye Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada

2022/2023 bütçe dönemi için 6,9 milyar dolar

büyüklüğündeki Güney Saad Al Abdullah yerleşim yeri

projesine ilişkin bütçenin tahsis edildiğini bildirmiştir. Buna

göre, söz konusu projenin bu yıl içinde ihaleye çıkması

beklenmektedir.

Hırvatistan’da HES inşası

Hırvatistan Elektrik Şirketi açmış olduğu yaklaşık 52,3 milyon

euroluk proje kapsamında „Varaždin“ hidroelektrik santrali

üretim birimlerinin yeniden inşası - Türbin, jeneratör ve üretim

birimlerinin komple ekipmanlarının üretimi ve teslimi,

demontaj ve montaj işleri ve yeni üretim birimlerinin test

edilmesi işlerinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Detaylı

bilgi bağlantıdadır.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222364-2022:TEXT:EN:HTML&src=0


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Tanzanya’da LNG Tesisi

Tanzanya’nın 30 Milyar Dolarlık Sıvılaştırılmış Doğalgaz Tesisi

(LNG) Kurulmasına İlişkin Ön Anlaşmayı Mayıs Ayında İmzalaması

Bekleniyor.

Tanzanya’nın ülkenin Hint Okyanusu kıyısında yer alan Lindi

bölgesinde kurulması öngörülen sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine

ilişkin ön anlaşmayı, enerji firmalarıyla Mayıs ayının sonuna kadar

imzalaması projekte edilmektedir.

Ön anlaşmaların imzalanmasını müteakip Ev Sahibi Hükümet

Anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin başlaması öngörülmektedir.

ST. PETERSBURG, YÜKSEK HIZLI BATI ÇEVREYOLU (WHSD) PROJESİ

İC İÇTAŞ



DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İngiltere'de iktidar partisi yerel seçimlerde 467 sandalye

kaybetti. Seçimlerin, zaten koltuğu tehlikede olan Başbakan

Boris Johnson'ı daha da zor duruma soktuğu

değerlendiriliyor.

→ BM, küresel açlık krizine karşı Ukrayna'nın limanlarının acilen

açılması yönünde çağrı yaptı.

→ Rusya, Japonya Başbakanı Fumio dahil 63 Japon üst düzey

yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaştan sonra

ülkenin yeniden inşası için tarihi Marshall Planı'nın modern

benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyaç

duyduklarını söyledi.

→ Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un

"Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten özür diledi.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın

Karadeniz'de uyguladığı abluka nedeniyle milyonlarca ton

tahıllık kayıp yaşanabileceğini söyledi.

→ Dünya Sağlık Örgütü, 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15

milyon can kaybının Kovid-19 ile doğrudan veya dolaylı

bağlantısı olduğunu açıkladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması

imzalandığı bildirildi.

→ Macaristan Başbakanı Orban,, AB Komisyonu Başkanı Ursula

von der Leyen'in açıkladığı, Rusya'dan petrol alınmasını da

yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul

edilemez" olduğunu söyledi.

→ UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus

futbol takımlarının gelecek sezon da Avrupa kupalarından

men edildiğini ve EURO 2028 ve EURO 2032 Avrupa

Şampiyonaları ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını

açıkladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana

devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 25

bini geçtiğini duyurdu.

→ Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel

Macron'un yeni dönem görevi için Elysee Sarayı'nda tören

düzenlendi.

→ Rus oligark Roman Abramoviç'in sahip olduğu İngiliz futbol

kulübü Chelsea, ABD'li Todd Boehly'nin dahil olduğu

konsorsiyuma 5,25 milyar dolara satıldı.

→ Sri Lanka'da hayat pahalılığı ve enflasyona tepki olarak

başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ederken ülkede

ikinci kez olağanüstü hal ilan edildi.
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KÜLTÜR SANAT

Yunus Emre vefatının 701. yılında anılıyor 

«Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun,

Bizim için hayır dua kılanlaa selam olsun.»

Sevgi, saygı, hoşgörü, insana değer verme gibi erdemlerin

benimsenmesine yönelik eserleriyle Anadolu'nun manevi

mimarlarından olan Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair

Yunus Emre, vefatının 701'inci yılında anılıyor.

Yunus Emre ile ilgili bir infografiğe linkten ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

CSO’dan Avrupa Günü Özel Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 Mayıs akşamı CSO ADA

ANKARA Ana Salon'da Avrupa Günü Özel Konseri ile izleyici

karşısına çıkacak.

Letonyalı şef Gints Glinka yönetimindeki konserde günümüzün en

başarılı viyola sanatçılarından Tatjana Masurenko solist olarak yer

alacak. Konserde Sir W. Walton'ın Viyola Konçertosu ve J.

Brahms'ın do minör 1. senfonisi seslendirilecek.
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KÜLTÜR SANAT

Necip Fazıl Kısakürek, eserleriyle AKM'de anılacak

Şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39.

yılında eserleriyle anılacak.

Ünlü edebiyatçının kaleme aldığı "Reis Bey" oyunu 14 ve 15

Mayıs'ta, "Bir Adam Yaratmak" oyunu ise 17, 18 Mayıs'ta Atatürk

Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından

hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın küratörlüğünü

üstlendiği "Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed'e Mektup"

başlıklı sergi ise 13- 26 Mayıs'ta AKM Çok Amaçlı Salonda

ziyaretçileri ağırlayacak.
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KÜLTÜR SANAT

İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' müzikseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı

"Metruk", dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Kalın, müzisyen Ümit

Yılmaz ile birlikte Kemal Başbuğ'un yönettiği 'Metruk' klibi için

kameralar karşısına geçti.

Kalın'ın, kendi çektiği "Metruk" adlı fotoğraftan yola çıkarak

kaleme aldığı eserin müziğini Ümit Yılmaz hazırladı.

Klibe buradan erişebilirsiniz. 
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https://youtu.be/E4bsQfs26zM
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