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Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’ne

denk gelen 11-17 Temmuz haftasında Türkiye ve dünya

ekonomisinde öne çıkan konuları, yurt dışı gelişmelerden öne

çıkan başlıkları ve kültür sanat önerilerini sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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CASA-COSTA-BODRUM

GÜVENSOY 



Millet olarak bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir gücün

bizi durduramadığını gördük. İş dünyası olarak bizler de tek

vücut demokrasiye sahip çıktık, her zaman her koşulda sahip

çıkmaya, güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceğiz.

Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan, bu uğurda göğsünü

kurşunlara siper ederek ülkesi için canını feda eden aziz

şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle

anıyoruz.

Daima kalbimizde yaşatacağımız 15 Temmuz demokrasi

şehitlerimizin anısını, İNTES Hatıra Ormanı’na onlar adına

diktiğimiz fidanlarla da yaşatıyoruz.

Sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Altı yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti

siyasi tarihinin en büyük

ihanetlerinden birini, milletin iradesini

hiçe saymaya çalışan hain darbe

girişimini meydanlarda nöbet tutan

aziz milletimizin gösterdiği birlik ve

beraberlikle aştık.
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COVID-19
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Haftalık vakalar 100 bini geçti

4-10 Temmuz haftalık vaka tablosuna göre, 117 bin 95 kişinin

testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 61 bin

47 oldu.

BioNTech aşısı için hatırlatma dozu randevuları açıldı

Koronavirüsün yeni alt varyantlarına bağlı vakalar, diğer

ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artmaya başladı. Harekete

geçen Sağlık Bakanlığı, hatırlatma dozu randevularını yeniden

açtı. Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi

(MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu

alınabilecek.



ATAMALAR
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına

Sn. Zekeriya GÖKŞENLİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine

Sn. İbrahim TAN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine

Sn. Muhammed Mustafa İZGEÇ

atanmıştır.

Kapıkaya Barajı Malatya
İSMAİL ÇELİK



Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Mayıs ayına ilişkin işgücü

istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre düşüş

gösterdi. Mevsimsel etkilerin sonuçları rakamlara da yansıdı.

İşsizlikteki azalışa karşılık istihdam edilen kişi sayısında artış

oldu. Mayısta işgücüne dahil olmayan kişi sayısı 29 milyon 461

bin kişi olarak tespit edildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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Toplam işsizlerin %57’sini erkek işgücü, %43’ünü ise kadın

işgücü oluşturdu. Ancak buna karşılık erkek işgücü %65,

kadınlarda %30,6 oldu. Nisan ayından Mayıs ayına istihdamda

artış olmasına karşılık haftalık fiili çalışma süresi 44,2’den 41,5’e

düştü.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer

işinde/işlerinde fiili olarak 40 saatten daha az süre çalışmış

olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün

olduğu takdirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan

kişilerden oluşan Geniş Tanımlı İşsizlerin oranı ise %22,4 olarak

gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri
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İŞKUR’un bir önceki ayın verilerini yansıtan Haziran ayı

sonuçlarına göre 154.037 işe yerleşme gerçekleşmiştir. İşe

yerleştirilenlerin %60,1’ini erkek, %30,9’unu kadınlar oluşturdu.

İŞKUR Ocak-Haziran döneminde ise 739.497 işe yerleştirmeye

aracılık edilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR Bülteni
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En fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe gerçekleşti. Yılın ilk

altı ayında İŞKUR aracılığı ile inşaat sektöründe 67 bin 712 kişi

oldu. Yurt dışı müteahhitlik pazarının en önemli ülkelerinde

Rusya’ya gönderilen işçi sayısı ilk altı ay için 808 kişi olarak

gerçekleşirken, Almanya’ya 1.989 işgücümüz ihraç edilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR Bülteni
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İnşaat malzeme fiyatlarındaki artış ile birlikte maaliyetler de

yükseliyor. Ancak Mayıs ayı için açıklanan verilerde yıllık ve

aylık artış hızında azalış oldu. Yıllık artış hızı 106,60’tan,

105,70’e; aylık artış hızı ise yarı yarıya azalarak %6,12’ten, %3,7

seviyesine geriledi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi
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İnşaat maliyetlerinde malzeme endeksindeki artış %130 olarak

gerçekleşti. Bina inşaatlarında malzeme endeksi %126

artarken, bina dışı yapılarda malzeme endeksi %144 arttı.

Diğer bina dışı yapıların malzeme endeksi ise %192 artış

gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi
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Ekonomik büyüme verilerinin öncü göstergesi olarak kabul

edilen sanayi üretim endeksi Mayıs ayında hem yıllık (9,1) hem

de aylık (0,5) bazda artış gösterdi. Sonuçlar piyasa

beklentilerinin üzerinde değer aldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi
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Sanayi üretim endeksindeki değişim eğilimi Mart 2021’den

itibaren sürekli pozitif değer almaktadır. Alt sektörler bazında

Sektörümüze temel girdi oluşturan alanlardan «Kok kömürü ve

rafine edilmiş petrol ürünleri» en çok artış gösteren kalem

oldu. «Diğer madencilik ve taş ocaklığı» kalemi ise negatif

değer adı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi
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TÜİK’in açıkladığı sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini

içeren ciro endeksi 2022 yılı Mayıs ayında yıllık %132,7 arttı.

Endeksin yıllık artış hızında yükselme aylık artış hızında ise

düşüş var. İnşaat ciro endeksindeki bu dönem gerçekleşen

yıllık artış ise %78 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksleri

16



TÜİK’in açıkladığı perakende satış hacmi ve ciro istatistiklerin

Mayıs ayı verileri oldukça yüksek geldi. Perakendede eğilim son üç

ayda sürekli yükselme eğiliminde. Perakende satış hacmi yıllık

%20,8 olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış Endeksleri
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Kamu İhale Sayfasında yayımlanan ihale istatistiklerinin

sonuçları aşağıda aktarılmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale İstatistikleri
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

19

Piyasa Dolar Satış Kuru

Piyasa Euro Satış Kuru



Güçlü dolar için bu haftanın en önemli gündem maddesi

euro/dolar paritesinin 1 seviyesinin altına görmesiydi. ABD’de

TÜFE’nin beklentilerin üzerinde gelerek %9,2 oldu. Böylece

FED’in 75 ve hatta 100 baz puan arttırması beklentisini

güçlendirdi.

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ABD tahvil

faizleri ve dolar yükselirken vadeli endeksler düştü. ABD’de ve

dünyada enflasyon beklentilerinin artan vakalar ve Rusya’nın

Ukrayna işgalinin gıda güvenliğini tehdit etmesi enflasyon

beklentilerini de yukarı baskılıyor.

Dün gerçekleşen veri akışında ise ( 16 Temmuz) dolar ülkemizin

de dahil olduğu gelişmekte olan ülke para birimlerine göre

değer kaybetti

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Emtiada bu hafta tümüyle eğilim düşüş yönünde oldu. Hemen

her gün bir ülke Merkez Bankasından gelen sıkılaşma kararı

yatırımın yönünü dolara ve diğer güçlü para birimlerine

yöneltmekte.

Spot altında fiyat 1.713 dolara kadar geriledi. Çarşamba günü

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından yükselişe geçse de

yatırımcıların doları halen güvenli varlık olarak görmesi neden

ile altında artış devam etmekte.

Altın 2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %113

kazanç; 10 gün öncesine kıyasla %1 kaybettirdi.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrolde bu haftanın gündemi yine fiyat düşüşleri oluşturdu.

Brent petrol 96 dolara gerileyerek işgalden bu yana en düşük

seviyesine geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin

Haziran’da bir önceki aya göre günlük 690 bin varil artarak 99

milyon 500 bin varile ulaştığını bildirdi.

IEA, yüksek fiyatlar ve kötüleşen ekonomik ortamın petrolü

olumsuz etkilemeye başladığını belirterek küresel petrol

talebini aşağı yönlü revize etti.

Yeniden yükseliş noktasına yine Çin’de başlayan Covid-19

dalgası dünya geneline de yayılmış durumda. Ülkemizde

olduğu gibi dünyada artan COVİD-19 vakalarındaki artış petrol

talebini geri çekerek fiyatları da baskılamakta. Son olarak

ABD’de 1996 yılından beri petrolde en düşük talep seviyesine

ulaşıldığı açıklandı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petroldeki küresel düşüş yurt içinde pompa fiyatlarına da

yansıyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine üst üste

indirimler yapılmıştı.

Brent petroldeki hızlı düşüşe rağmen dolar/TL’deki güçlü

yükseliş yurt içi akaryakıt fiyatlarını sınırlı etkiliyor.

Bu hafta Benzine 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Böylece benzin

fiyatları 24 TL’nin altına geriledi.
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Türkiye’nin Risk Primi 

EKONOMİDE BU HAFTA

Türkiye’de CDS’ler ( Kredi Risk Primi) 14 Haziran’da zirve yapmış

872’ye kadar yükselmişti. Son haftalarda ise bu seviyenin üstüne

yükseldi, 16 Temmuz’da 885 oldu.

Piyasalarda yaşanan ani dalgalanmalar CDS’leri de etkiler.

Örneğin 2018’de yaşanan kur krizi nedeniyle Türkiye’nin CDS

oranı 370 seviyesinin üzerine çıkmıştı. CDS seviyesindeki

yükseliş ödeyebilme güçlüğünün arttığı anlamına gelir. CDS bir

tür sigorta poliçesidir. Aynen diğer bilinen sigortalarda olduğu

gibi, belli bir ücret karşılığı ödenmeme olasılığına karşı risk,

sigorta edilmektedir. CDS Primi 300'lere kadar bir derece kabul

edilebilir, kredilendirilebilir ve 500'lerde ekonominin son derece

kötü gittiği anlaşılır, 1000'de de tahta kapanır.

Rusya, bu hafta risk primi en yüksek ülke oldu. Rusya’nın risk

primi 08 Temmuz itibariyle 13.775 puan gerçekleşti. Türkiye risk

prim yüksek (811) ülkeler arasında Rusya’nın ardından geldi.

Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya. ( 381)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları

ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda ABD Hazine Bakanı

Janet Yellen ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki

yatırımların artırılması üzerine konuşulduğu aktarıldı.

Fitch’ten Türkiye yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin yeni

ekonomi politikasının kredi riskini artırdığını bildirdi.

Moody’s’ten Türk bankacılık sektörü değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s BDDK’nın

TL kredi kısıtlamasının bankacılık sektörünün kredi notu için

negatif olduğunu bildirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda

güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kısa vadeli gıda güvensizliği

krizinin ele alınması için G20 ülkelerine harekete geçme

çağrısında bulundu.

ABD'de enflasyon yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesine çıktı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 1,3

artarken, yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana kaydedilen

en hızlı artışı gösterdi.

Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye

devam ediyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun kabul edilemez

derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bunun en önemli

ekonomik öncelikleri olduğunu ifade etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

IMF, ABD'nin büyüme tahminlerini düşürdü

IMF, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir

kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2,9'dan

yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.

Fed, Bej Kitap'ta artan resesyon riskine vurgu yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede birkaç bölgede talepte

yavaşlama belirtilerinin arttığını, bazı bölgelerde ise artan

resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiğini bildirdi.

Çin ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2,6 küçüldü

Çin ekonomisi uygulanan karantina önlemleri nedeniyle yılın

ikinci çeyreğinde keskin şekilde daraldı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

(GSYH), ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında düştü.

Çin’de Haziran’da yıllık bazda ihracat yüzde 17,9 arttı

Çin'de Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre

yüzde 17,9, ithalat yüzde 1 artış kaydetti.

ABD'de tüketici güveni Temmuz'da toparlanma gösterdi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven

endeksi, temmuzda aylık 1,1 puan artışla 51,1'e çıkarak sınırlı bir

toparlanma kaydetti.

ABD bütçesi haziranda 89 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda geçen yılın aynı

ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49 azalarak 89 milyar dolar oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AB Komisyonu Euro Bölgesi enflasyon tahminini yükseltti

AB Komisyonu Rusya - Ukrayna savaşının bölge ekonomisine

negatif etkisinin süreceğini bildirerek Euro Bölgesi için 2022 ve

2023 yılı enflasyon tahminlerini yükseltirken büyüme

tahminlerini düşürdü.

İngiliz ekonomisi Mayıs’ta beklenenden fazla büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın Mayıs ayında yüzde sıfır

seviyesinde olan beklentiyi aşarak yüzde 0,5 büyüdü.

Almanya Rusya’dan kömür ve petrol alımını durduracak

Almanya Maliye Bakan Yardımcısı Joerg Kukies ülkenin

Rusya’dan 1 Ağustos’tan itibaren kömür alımını, 31 Aralık’tan

itibaren de petrol alımlarını tamamen durduracağını açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Güney Kore’de tarihi faiz artışı

Güney Kore Merkez Bankası 23 yılın zirvesindeki enflasyonla

mücadelesini hızlandırarak politika faizini 50 baz puan artırdı.

Kanada Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz artışı

Kanada Merkez Bankası, 40 yılın en yüksek enflasyonunun kalıcı

olmasını engelleme çabalarını desteklemek adına faizleri süpriz

bir kararla 100 baz puan artırdı.

Singapur sürpriz bir şekilde para politikasını sıkılaştırdı

Singapur Merkez Bankası enflasyonla mücadele için para

politikasını sıkılaştırdı.

Şili ve Filipinler, faiz artırdı

Şili ve Filipinler merkez bankaları faiz oranlarını 75'er baz puan

artırdılar.

Avrupa Merkez Bankası'ndan sabitkoinlerle ilgili acil önlem

çağrısı

Sabitkoinlerin kripto varlık piyasasında yarattığı sarsıntının izleri

tazeliğini korurken, Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) acil

önlem çağrısı geldi.

Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne katılması için imzalar atıldı

Adriyatik ülkesi Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla euro para

birimine geçmesi için imza töreni yapıldı. Ülke, 27 üyeli birliğin

Euro Bölgesi'ne kabul edilen 20'nci üyesi oldu
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Kral

Selman bin Abdulaziz ile görüştü. Biden, Orta Doğu'da Rusya

ve Çin'in dolduracağı boşluk bırakmayacaklarını söyledi.

→ Suudi Arabistan ile ABD arasında farklı alanlarda 18 anlaşma

ve mutabakat zaptı imzalandı.

→ İtalya Başbakanı Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin

hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa etti.

Cumhurbaşkanı Mattarella istifayı reddetti.

→ İngiltere'de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden

istifa etmesi sonrası, partide liderlik yarışı sürüyor. İkinci

oylamada Rishi Sunak ve Penny Mordaunt ilk iki sırayı alarak

İngiltere Başbakanlığı ve parti liderliği yarışında rakiplerinin

önüne geçtiler.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Eski Başbakan Abe Şinzo suikastının gölgesinde, Danışman

Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimi için sandık başına

giden Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) seçimden

zaferle çıktı.

→ ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16

savaş uçağı satma planını zorlaştıracak yasa değişikliği

önergesini kabul etti.

→ İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısı ile orta

kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda Hamas'a ait iki noktayı

vurduğu belirtildi.

→ Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası devam ederken,

Portekiz, İspanya ve Fransa'nın güneybatısında binlerce

itfaiyeci orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

→ Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İran'ın nükleer

silaha sahip olmaması için gerekirse güç kullanacağını

söyledi.

→ Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle yaşanan olaylarda

ülkesinden kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, e-mail

yoluyla istifa etti.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasının

faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşlarına yönelik

benzer önlemlerin alınmasını sağlayacak yasayı imzaladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya yönelik

uluslararası yaptırımları Kasım 2023'e kadar devam etmesi

yönünde karar aldı.

→ ABD, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ı

Suriye’de düzenlenen hava operasyonunda öldürdüğünü

duyurdu.

→ NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın İsveç ve

Finlandiya dahil tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerince terörist

kabul edildiğini, örgüte karşı iş birliğinin gayet makul ve

önemli olduğunu söyledi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye

iade edildi.

→ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgınının "küresel acil

durum" şeklinde nitelendirilmeye devam edilmesi yönünde

karar aldı.

→ Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın

alma anlaşmasını feshettiğini için Tesla ve SpaceX'in Üst

Yöneticisi Elon Musk'ı dava etti.

→ ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay

Teleskobu'ndan evrenin şimdiye kadar yakalanmış en derin

görüntüsünü paylaştı.

→ NASA’nın, uzaya fırlattığı en güçlü uzay teleskobu olan James

Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende su keşfetti.

→ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi

Hassan Mohtashami, bu yıl kasıma kadar dünya nüfusunun 8

milyara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

→ Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da

tek erkekler kupasını, Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Novak

Djokovic kazandı. Tek kadınlarda Elena Rybakina ilk Grand

Slam zaferine ulaştı.
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KÜLTÜR SANAT

Ajda Pekkan Kuru Çeşme Açıkhava’da 

Boğazın eşsiz manzarasıyla, renkli konserler, etkinlikler ve

unutulmaz sahne şovları “Paraf Kuruçeşme Açıkhava

Konserleri”nde bir araya geliyor.

Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan, Poll Production

organizasyonu ile gerçekleşecek Paraf Kuruçeşme Açıkhava

Konserleri kapsamında 20 Temmuz’da sevenleriyle buluşuyor.

34



KÜLTÜR SANAT

Pink Martini İstanbul’da

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”,

“Splendor in the Grass”, “Joy to the World”, “1969”, “A

Retrospective”, “Get Happy”, “Dream A Little Dream” ve “Je Dis

Oui” albümleriyle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip

olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini,

Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz’da Harbiye Açıkhava

Tiyatrosu’nda hayranları ile buluşacak.
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KÜLTÜR SANAT

Çeşme Açıkhava’da Erol Evgin Rüzgarı 

Türk pop müziğin efsane ismi Erol Evgin, 24 Temmuz Pazar

akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlere

unutulmaz bir gece yaşatacak.
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