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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

15 Mayıs-22 Mayıs 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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Karapınar Güneş Enerjisi Santrali 

Konya/KALYON



Dünyada olduğu gibi ülkemizde başta hidrolik olmak üzere,

RES, GES, Jeotermal, Biyokütle alanında büyük potansiyele

sahip tesisler inşa edilerek, hizmete alınmaktadır. Son beş yıl

adeta katlanarak ilerleyen verimli, yerli ve milli enerji kaynakları

ve teknolojilerine yönelik enerji politikaları hamlesi iklim

değişikliğinin yıkıcı etkilerinin görüldüğü bir dönemde paha

biçilemez öneme sahiptir.

İnşaat Sanayi dergimizin yeni sayısını bu değerli yatırımlara

ayırdık, «Enerji» konusunu tüm yönleriyle ele alan bir sayı

hazırladı ekip arkadaşlarım. Bakanımız Sayın Fatih Dönmez

Yenilenebilir Enerji kaynakları yatırımlarını ve bakanlığımızın

hedeflerini anlattı. Üyelerimizin imza attığı yüz akı projelere

mercek tuttuk.

Keyifle okumanızı diliyorum.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Enerji konusu devletlerin sosyal,

ekonomik gelişimi ile ulusal ve küresel

güvenlik için vazgeçilmez öneme

sahiptir. Zira dünya nüfusu artmakta,

kaynaklar azalmakta, teknoloji günden

güne gelişirken enerji gereksinimi

artmaktadır. Ülkemizin güçlü kalkınma

sürecinin en önemli kaldıraçlarından

birisi enerji yatırımlarıdır.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri projesi için haftanın en önemli faaliyeti

eğitim idi. Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması

yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması

Operasyonu (METEK) Hibe Faydalanıcıları için düzenlenen Hibe

Projelerinde Satın Alma ve İhale Süreci konulu eğitimi

gerçekleşti. Eğitime proje koordinatör, asistan ve mali işler

sorumlularımız katıldı.

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.

Bu hafta Lider Yapı Öğretmenleri Projesinin asli faaliyetlerinden

olan gerçekleşecek eğitimlere yönelik ihtiyaç analizlerinin odak

grup çalışması yapıldı.

Sektör temsilcileri ve MEB teknik ekibinden oluşan uzmanlar ile

Proje ekibi liderlerimizin moderatörlüğünde iskele kurulum

elemanı, inşaat boyacısı, alçı levha uygulama mesleklerine

yönelik çalışma yapıldı.

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 ekibi çeşitli eğitimere katıldı

→ Genel Sekreterlik temsilcilerimizce Mayıs-Haziran ayında

düzenlenmesi planlanan toplantılar için akademisyenlerle

görüşmeler gerçekleştirdi.

→ TİSK Genel Sekreterler toplantısında İNTES faaliyetleri

anlatıldı.

Üyelerimize;

→ Kamu İhlale Mevzuatında yayımlanan yönetmelikler

→ Yurt dışı iş forumlarına ilişkin bilgilendirmeler

→ Yurt içinde gerçekleşecek etkinlikler

→ Anayasa mahkemesi kararları

paylaşıldı.



FAALİYETLERİMİZ
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İnşaat Sanayi Dergisi’nin 182’inci sayısı yayımlandı

İnşaat Sanayi Dergisi’nin Ocak-Şubat-Mart-Nisan sayısının

182’inci sayısı Enerji Verimliği Dosya konusu yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in

değerlendirmesi ile başlayan Enerji özel sayımızda Rüzgardan,

güneşe, jeotermale kadar Yenilenebilir Enerjiye ilişkin kapsamlı

bilgiye ulaşabilirsiniz.

Dergimize web sitemizden ulaşabilirsiniz.

https://intes.org.tr/dergi/insan-insaat-sanayi-dergisi-ocak-subat-mart-nisan-2022/


SEKTÖRDEN
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Resmi Gazete’nin 20 Mayıs 2022 tarihli sayısında

Cumhurbaşkanının 5593 sayılı “Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğünün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla

Yaptıracağı Tarımsal Sulama Amaçlı Yapıların Finansman

Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar”ı yayımlandı.

Bağlantıdaki Karar ile, 2022-2023 yılları yatırım programında ve

Karar eki listede yer verilen işlerle sınırlı olarak, tarımsal sulama

yapılarının ivedilikle milli ekonomiye kazandırılması amacıyla DSİ

Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ Başkanlığına yaptırılması ve

bu işlerin finansmanına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Yaylak Ovası Sulaması-DSİArşivi

Sulama Projeleri

DSİ Sulama Projeleri hakkında Resmi Gazete kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220520-5.pdf


KAMU İHALE MEVZUATI
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Resmî Gazete’nin 18 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan mevzuat

ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde

değişiklikler yapıldı. Buna göre İhalelerde elektronik ihale (e-

ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi.

1 Ağustos 2022 tarihinden sonra, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı

Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına

kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL/

3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale

usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale yöntemi ile yapılması

zorunlu olacaktır

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

KİK’te e-ihale yöntemi ile yapılması zorunluğu 

Kastamonu Havalimanı Çevre Drenajının Ve Şevlerinin Rehabilitasyonu 

Yapımı

GENA 



KAMU İHALE MEVZUATI
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3 Ekim 2022 tarihinden sonra tüm açık ihaleler ile 4734

sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri

gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler de e-

ihale yöntemi ile yapılmasına zorunlu getirilmiştir.

Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru

tarihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının

“Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi”

başlıklı 16 ncı maddesinde revizyon yapılarak; cezaların

uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler

giderilmiş, uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede

yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu

hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi

halinde ise sözleşmede yer alan düzenlemelerin esas

alınması sağlanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin ekinde yer alan ve aşırı düşük

tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda

değişiklikler yapılarak, aşırı düşük teklif açıklama ve

değerlendirme süreçlerinde iyileştirme yapılmıştır.

Ancak her iki durumda da İlanı/duyurusu 28/5/2022 tarihi ve 

sonrasındaki ihalelerde geçerli olacaktır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

KİK’te e-ihale yöntemi ile yapılması zorunluğu 



ÇALIŞMA HAYATI 
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Engelli ve Eski

Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para

Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonu’nda temsili olarak

görev yapmaktadır.

Komisyon tarafından verilecek destek ile,

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları

İşe ve işyerine uyum projeleri

Destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler 

aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak,

amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Üyelerimizin söz konusu Proje kapsamında

destekten yararlanmaları amacıyla başvurularını 10 Haziran

2022 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet

Merkezlerine yapmaları gerekmektedir.

İstihdam Destekleri

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil 

Edilen İdari Para Cezalarının Kullandırılması 



GÜNDEM 
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Konut sahibi olmayan vatandaşlarımızın ilgili paketlerden

faydalanmaları amacıyla kullanım esasları belirlenmiş olup,

bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına

yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır.

İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerindeki birinci

el konutlara verilecektir.

Konut Finansmanı 

Hazine ve Maliye Bakanlığının konut finansman projesinin 

ayrıntıları Bakanlık web sitesinden yayımlandı  

Yeşilkaya

MESA-NUROL



GÜNDEM 
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Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından

vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla

verilecektir.

Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı

kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden

çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir.

Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı

bulunamaz.

Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık

konut kredisi de bulunmamalıdır.

10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,99 faiz

oranı uygulanacaktır.

Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları

çerçevesinde yürütülecektir.

Genişletilmiş konut finansman paketi ise 2 milyon TL değerine

kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacaktır. Bu

destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış

olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen

konut değerinin asgari %50’sini karşılayacak düzeyde döviz

tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak

üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan

vatandaşlar yararlanabilecektir.

Konut Finansmanı 



ATAMALAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel

Müdürü Nejat Fırat ile Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin

Seyrekoğlu, görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevinden alınmıştır.

…………………



Yılın ilk dört ayına ilişkin bütçe uygulamaları sonuçları açıklandı.

Bütçe 19.358 milyon TL açık verdi. Bütçe giderleri içerisinde %13

paya sahip olan faiz giderlerine yılın ilk dört ayında yaklaşık 104

milyar TL harcandı. Bu tutar başlangıç ödeneğinde belirtilen 240

milyar TL’nin %43’ünü oluşturuyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 



Bütçe kalemleri incelendiğinde Devlet tarafından verilen krediler,

alınan hisseler, verilen kredilerden Devlete yapılan geri

ödemeler, satılan hisselerinden elde edilen gelirlerin dahil

olduğu borç verme kalemi başlangıç ödeneği olan 61,5 milyar

TL’yi aşarak 75,3 milyar TL oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 



TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine

göre mart ayı itibarıyla, cari işlemler dengesi 5.554 milyon dolar

açık verdi. On iki aylık dönemde ise cari dengedeki açık 24,2

milyar dolara seviyesine yükseldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri 



Enerji hariç cari işlemler açığı yılın ilk üç ayında 4.036 milyon

dolar fazla vermiştir. Yurt İçinde Yerleşik Kişilerin Yurt Dışındaki

Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımında ağılık

hizmetler sektöründedir. İnşaat sektöründe bu alanda yapılan

yatırım yılın ilk üç ayı için 36 milyon dolardır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri 



Nisan ayında konut satışları yılın ilk ayına göre %51 artış

gösterdi. Son altı aylık konut satışlarına bakıldığında ise en fazla

konut 226.503 ile 2021 yılının Aralık’ında gerçekleşti. Nisan ayı

konut satış sayısı 133 bin 58 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 



Yılın ilk dört ayında ipotekli konut satış nazında en yüksek

rakama 32 bin 30 ile Nisan ayında ulaşıldı. Konut satışında

ağırlık ikinci elde. Konut satışlarının sadece %27,4’ü ilk el

satıştan geldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 



Nisan ayında 7,3 ile sert düşüş gösteren Tüketici Güven Endeksi

bu ay bir önceki aya göre sınırlı da olsa pozitif artış gösterdi.

Tüketiciler gelecek dönem için tasarruf etme ihtimalleririni

yüksek görürken ekonomik durumların düşük olacağını

öngörmekteler.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi 



Tarımsal ÜFE’de her ay yukarı yönlü artan hızda yükseliş devam

etmekte. Tarımsal ÜFE yıllık %118,53 arttı. Mart ayı yıllık artışı

84,11 idi. Tarımsal ÜFE 2021 yılında yatar bir seviyede ilerlemekte

idi. Yıl boyunca %21,77 yıllık artış gösterdikten sonra yılın son iki

ayından bugüne hızlı artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal ÜFE 



TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Türk Lirası dolar karşısında bu hafta da değer yitirdi. Yıl

başından bu yana TL’deki değer kaybı %20 oldu. Hem iç

dinamikler hem de küresel hareketler doları güçlü para birimi

yapıyor.

Yurt içinde artan enflasyon, cari açık, Türkiye üzerinde

uluslararası piyasalardaki risk algısı dolar kurunu yukarı

taşımakta.

Öte yandan bu hafta Powell’ın ABD ekonomisine yönelik verdiği

güçlü mesajlar ve enflasyon ile mücadelede faiz silahını

kullanacak olmasına dair belirgin mesajlar doları güçlü para

birimi haline getirdi.

Dolar endeksi bir miktar aşağı yukarı hareket etse de halen 100.

bareminin üstünde. Euro/TL cephesinde ibre dolar lehine. ‘

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın FED’in şahin açıklamalarının ardından yükselişinde baskı

devam etmekte. Altının ONS’u 1.1816 dolar seviyesine kadar

geriledi. Gelişmekte olan para birimleri enflasyon yükselişi ile

faiz artırmaya gidiyor. Global emtialarda Rusya’nın Ukrayna

saldırısı nedeniyle olan dalgalanmalarla Cuma günü altının ONS

fiyatında bir miktar artış görüyoruz. Cuma altın ONS’u 1.845

dolara kadar yükseldi.

ABD 10 yıllık devlet tahvili yüzde 2,9’a yükseldikten sonra 2,84’e

kadar geriledi. Haftanın son iş günü hem altın hem de ABD 10

yıllık faizleri yükseldi.

Gram altın dolar/TL’deki yükselişten destek bulsa da küreseldeki

düşüşün etkisi ile fiyat artışı baskılanmakta. Çeyrek altın Cuma

günü yeniden 1.488 TL’den satış gördü. Altın 2021 yılının ocak

ayına kıyasla yatırımcısına nominal %98 kazanç; 10 gün

öncesine kıyasla %2,42 kayıp yaşattı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol bu hafta 111 dolar seviyesinde idi. Rusya’nın

Ukrayna işgalinin uzun süreceği beklentisi petrol fiyatlarını

yukarı baskılıyor. Çin’de Covid-19 vakalarının yeniden

hafifletilmesiyle fiyatlarda kısıtlı olsa da aşağı yönlü gidiş

durmuş gözüküyor.

Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı

yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Brent petrol fiyatları genel olarak ABD ham petrol fiyatlarının

üzerinde seyrederken bu hafta tersi bir tablo da izlendi. Hafta

içi ABD petrolü Brent’in üstüne yükseldi.

Rusya politikaları doğal gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Rusya’nın NATO’ya katılma kararı alan Finlandiya’ya doğalgaz

akışının kesileceği yönündeki haberlere karşın düşüş eğilimini

sürdürdü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta yurt içinde akaryakıtta gündem litre fiyatlarının artışı

idi. Bir süredir motorin benzinin üstünde satılırken ibre

yeniden tersine döndü. Benzinin litre fiyatı motorinin üstüne

geçti.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre

2,5 milyar TL arttı.

Döviz mevduatı 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1,4

milyon dolar azaldı. Gerçek kişilerin tüzel mevduatı azalırken,

tüzel kişilerin döviz mevduatında artış oldu.

6 Mayıs itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 247,5 milyara ulaştı Takibe giren

alacakların oranı %2,6 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama

faiz oranı son iki hafta için %21,8’den, %21,3’e, konutta ise

%18,5’den %18,3’e düştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 14,2 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 %37’sini 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

Bu hafta dolar, altın ve euro değer kazanırken borsa değer

kaybetti

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 1,94 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı

yüzde 4,27, Euro/TL yüzde 4,68, Dolar/TL yüzde 2,70 değer

kazandı.

TCMB'nin net rezervlerinde 3,5 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 13

Mayıs haftasında 3,5 milyar düşüşle 11,5 milyar düzeyine indi.

Swap hariç bakıldığında ise net rezervler eksi 52,2 milyar dolar

oldu. TCMB rezervleri açısından da takip edilen kur korumalı

mevduatta geçen hafta 848,9 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşıldı.

Hazine alacakları Nisan sonu itibarıyla 20,5 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine

alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları,

Nisan sonu itibarıyla 20,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki

en yüksek payı 9,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Nisan sonu itibarıyla 3 trilyon

125,3 milyar lira olarak belirlendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB'den iç borçlanma senetlerine özendirme adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para ve Kur

Politikası metni ve Liralaşma Stratejisi kapsamında Türk lirası

cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adım attı.

İngiltere, Türkiye'ye yönelik savunma ihracatı kısıtlamalarını

kaldırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri

konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat

kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.

Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1-3 Haziran

tarihlerinde İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu

Yıllık Toplantıları”na katılmak üzere Mısır’a gidecek.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Hazine, kurumsal yatırımcılara altın tahvili ve kira sertifikası

ihracı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Borsa İstanbul (BIST) Kıymetli

Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara

doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira

sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Çaykur'dan çaya yüzde 43.7 zam

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) çaya ortalama

yüzde 43.71 zam yaptı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Rusya, Finlandiya’ya gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya’ya doğal gaz sevkiyatının

tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

Küresel borçlar tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü"

raporunu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; küresel borçlar

yılın ilk çeyreğinde 305 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

Çin'de rekor faiz indirimi

Çin'de 5 yıllık kredi ana faiz oranı 15 baz puan düşüşle yüzde

4,45 seviyesine indirildi. 1 yıllık kredi ana faiz oranı ise yüzde 3,7

seviyesinde tutuldu.

Davos’ta ana gündem gıda ve enerji krizi ile yaptırımlar olacak

22-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek “Toplumsal güvenin yeniden

inşası”, “yaptırımların kullanımı ve etkinliği”, “enerjide görünüm;

krizi aşmak” ve “küresel gıda krizini önleme” gibi başlıkların ele

alınacağı panellerin yapılacağı Davos Zirvesi’ne, 50 devlet lideri,

300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası

yetkilisinin katılması bekleniyor.

Rusya'dan döviz kararı

Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik

tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

35

………………………..



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AB'de enflasyon nisanda 8,1'e ulaştı

Avrupa Birliği'nde (AB), nisanda yıllık enflasyon enerji

fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e yükseldi.

AB, büyüme tahminini düşürdü

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 İlkbahar"

raporu yayımlandı. Raporda, AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin

bu yıl yüzde 2,7, 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörüldü.

Avrupa Birliği, 27,7 milyar euro ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), 2022yılı Mart ayında toplam 27,7 milyar euro

dış ticaret açığı verdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Powell: Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon

düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini,

enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar

görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi

düşünmelerinin gerekeceğini bildirdi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 ayın zirvesinde

ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 218 bine yükseldi.

Böylelikle haftalık işsizlik maaşı başvurularında Ocak ayından bu

yana en yüksek seviye kaydedildi.

ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı

ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 0,2 azalışla 1 milyon

724 bine inerek piyasa beklentilerinin aksine azalış gösterdi.

Yellen: Yüksek gıda ve enerji fiyatları stagflasyonist etkilere sahip

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek gıda ve enerji fiyatlarının

tüm dünyada üretim ve harcamaları baskıladığını, enflasyonu

yükselttiğini ve stagflasyonist etkilere sahip olduğunu söyledi.

ABD’de sanayi üretimi 3. ayda da güçlü artış kaydetti

Fed verilerine göre ABD’de sanayi üretimi Nisan’da yüzde 1.1

arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Almanya üretici enflasyonunda yeni rekor

Almanya'da üretici fiyat endeksi Nisan'da yıllık yüzde 33,5 artışla

birleşmeden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya eurobond kupon ödemelerini yaptı

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi

gelen eurobond ödemesi için dolar ve euro cinsinden ödeme

yapıldığı belirtildi.

AB, dondurulan Rus varlıklarını kullanmanın yollarını arıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Hukukçularımız,

Ukrayna'nın yeniden inşası için oligarkların donmuş varlıklarını

kullanmanın yollarını bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar."

dedi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Rusya uçuşlarında kısıtlama

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia) tarafından ,

Güney ve Orta Rusya’daki bazı havaalanlarına uçuşların geçici

kısıtlaması uzatılmıştır. 25 Mayıs 2022 tarihi ve Moskova saati ile

03:45’e kadar, 11 Rus havaalanına uçuşlardaki geçici kısıtlama

rejimi uzatılmıştır. Havayolu taşıyıcılarına Soçi , Volgograd,

Mineralnye Vody, Stavropol ve Moskova havaalanlarını kullanarak

alternatif rotalar oluşturmaları tavsiye edilmektedir.

Blankenburg Bağlantı Yolu, Rönesans



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Türk Firmalarına Cezayir’de yatırım çağrısı

17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-

Cezayir İş ve Yatırım Formu kapsamında Cezayir

Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından Türk firmalarına Cezayir’de

daha çok yatırım yapma çağrısında bulunulmuştur. Cezayir’de

halihazırda 5 milyar USD değerinde yatırımı bulunan 1400

civarında Türk firması bulunmaktadır.

Fas’ta Duble Yol İhalesi

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı olan Fes-Boulemane

Bölge Müdürlüğü tarafından, PK805+000’dan PK789+00’a

kadar 16 Km uzunluğunda Fès-Taounate arasındaki 8 nolu

Ulusal Yolun (RN8) duble hale getirilmesine ilişkin ihale

açılmıştır. İhaleye ilişkin dokümanlar bağlantıdadır

Çekya’da Enflasyon

Çek Nisan ayı enflasyonu yüzde 14,2 ile son 30 yılın en yüksek

oranı olarak kayıtlara geçti.

McDonald Rusya’dan çıkıyor

Mc Donald's tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan

açıklamada, firmanın Rusya'dan nihai çıkış sürecinin

başlatıldığı ve şirketin Rusya genelinde (8 Mart 2022 tarihinde

faaliyetleri geçici durdurulan) 850 restorandan oluşan

portföyünün yerel bir alıcıya satılması için girişimlere

başlandığı ifade edilmiştir.

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=637771&orgAcronyme=o8p


DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurularını resmen

gerçekleştirdi.

→ NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in

NATO'ya başvurusu konusunda, "Türkiye ile temas

halindeyiz." dedi.

→ Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'dan petrol ithalatının

yasaklanması konusunda anlaşamadı.

→ Asya turuna devam eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya

40 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı.

→ Rusya, Mariupol'de teslim olan 900 Ukrayna askerinin

Donetsk'teki bir cezaevine gönderildiğini açıkladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Çin yönetimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney

Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubunun yeni üyelerle

genişletilmesi çağrısında bulundu.

→ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan

Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi

Başkanı Charles Michel'le gelecek üçlü toplantısı, 22 Mayıs'ta

yapılacak.

→ Fransa'da başbakanlık görevinden istifa eden Jean Castex'in

yerine Elisabeth Borne getirildi.

→ Afganistan'da Taliban yönetimi, İnsan Hakları Komisyonu da

dâhil olmak üzere beş kurumu kapattıklarını açıkladı.

→ ABD'nin New York eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen

silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

→ ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Beyaz Saray Ulusal

Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörlüğüne atandı.

→ Şanghay'da yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük riskli

alanlarda sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.

→ Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'da spam

hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını

oluşturduğu kanıtlanana kadar 44 milyar dolarlık satın alma

anlaşmasının ilerlemeyeceğini bildirdi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,

yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural

Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki

kullanılmayan slot haklarını İngiltere'deki hiçbir

havalimanında satamayacağı bildirildi.

→ Avrupa Birliği (AB), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile enerji,

yeşil geçiş, iklim değişikliği, ticaret ve ekonomik çeşitlilik,

bölgesel istikrar ve küresel güvenlik gibi konularda "stratejik

ortaklık" kapsamında birlikte çalışacağını duyurdu.

43

Mersin Şehir Hastanesi

CCN Holding



Türkiye'nin En Yüksek Barajında Arp Dinletisi

ÜYELERİMİZDEN

Limak

Türkiye’nin yaşayan tek erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol, 275

metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en uzun barajı olan Yusufeli’nin

zirvesinde ve tünellerinde, arpın kristalize sesini, barajın

akustiği ve suyun tınısı ile buluşturdu.

Kendi bestesi olan «Hitit Suiti»ni Yusufelini inşa edenlere çaldı.

Bu muhteşem süitin ezgileriyle buluşmanızı tavsiye ederiz.

Hitit Süiti bağlantıdadır.

https://www.youtube.com/watch?v=IlYEvz9ZzS4


KÜLTÜR SANAT

Buika 30 Mayıs’ta Ankara’da 

Latin Grammy ödüllü, 2010 yılında “50 Harika Ses”ten biri olarak

seçilen, sayısız albüme imza atmış Ektavor Ginesi asıllı İspanyol

şarkıcı, besteci, oyuncu Buika flamenco, soul ve caz karışımı

müziği ve duygulu, benzersiz sesiyle 30 Mayıs’ta, Başkent Kültür

Yolu Festivali kapsamında CSO sahnesinde.
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KÜLTÜR SANAT

Yel Değirmenleriyle Savaşan Bir Şövalye ‘’Don Kişot’’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel De Cervantes’in aynı

ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek

bale sahnesine taşınan Don Kişot Balesini, ‘’Beyoğlu Kültür Yolu

Projesi’’ kapsamında AKM Opera sahnesinin muhteşem

atmosferinde; 30 Mayıs ve 1 Haziran’da gerçekleştireceği

temsillerle yeniden seyircisi ile buluşturuyor.

Müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve

heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale

dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biridir.
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KÜLTÜR SANAT

CSO Yıldızlarla; Vengerov & Ulucan Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 29 mayıs tarihinde,

dünyaca ünlü sanatçılarla beraber heyecan verici bir repertuarı

dinleyici ile buluşturuyor. Ulvi Cemal Erkin’i yitirişimizin 50. yılı

nedeniyle bestecinin en çok icra edilen başyapıtlarından biri

olan Köçekçe konserin açılış eseri olarak programda yer alıyor.

Dünyanın en iyi keman sanatçılarından biri olarak kabul edilen,

grammy ödüllü Maksim Vengerov CSO ADA Sahnesinde yine

uluslararası başarıları ile adından söz ettiren Özcan Ulucan ve

Birsen Ulucan ile orkestranın şefi Cemi’i Can Deliorman

yönetiminde bir araya geliyor.
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KÜLTÜR SANAT

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak

İstanbul Üniversitesi öncülüğünde başlatılan İstanbul Kültürel

Miras Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında kentteki

kütüphanelerde muhafaza edilen kültürel miras ürünü eserler ve

koleksiyonlar ortak dijital platformda bir araya getirilecek.

İlk etapta İÜ Merkez Kütüphanesi ve Nadir Eserler Kütüphanesi

koleksiyonlarında yer alan değerli eserler başta olmak üzere,

İstanbul'daki kütüphanelerin elektronik ortamdaki kültürel miras

ürünü koleksiyonları ortak bir dijital platform üzerinden erişime

açılacak. Platforma içerik sağlamak üzere benzer kapsamdaki

koleksiyonlar da elektronik ortama aktarılacak.
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BİLGİLENDİRME 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Web Sitesi Yenilenen Yüzüyle 

Yayında

Sosyal Güvenlik Kurumu Web sitesi yenilendi.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz her Pazartesi 17.05’de TRT Radyo-

1’de uzman konukları ile en çok merak edilen soruları

cevaplandırıyor.

Bağlantıdaki link kanalı ile sosyal güvenlik terimlerini

animasyonlu gösterimlerle takip edebilirsiniz.

Daha fazlası kurumun www.sgk.gov.tr adresinde.

https://www.youtube.com/watch?v=ncWNfeqxDEg&list=PLXGftdnkWzeVt_-yr5AOsTfYWfK1yTYPe&index=2
http://www.sgk.gov.tr/


DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa
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