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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

26 Ağustos-4 Eylül 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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Ancak ne yazık ki içinden geçtiğimiz dönemde, kışın habercisi

olan sonbaharın gelişi huzurdan çok endişeyi çağrıştırıyor

belki de.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle artan enerji arz sorunları,

diğer yanda enerji maliyetlerindeki artışlar tüm dünyada zor

bir kışın habercisi adeta.

Özellikle Avrupa açısından sorunlar derinleşecek gibi

gözüküyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları,

doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışı değerlendirmek üzere

önümüzdeki hafta olağanüstü toplanacaklarını belirttiler.

Milli enerji politikalarının önemi bir kez daha anlaşılıyor böyle

dönemlerde. Yerli, milli ve bilhassa yenilenebilir enerji

yatırımlar odak noktamız olmalı.

Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Hoş geldin Eylül…

Yaz mevsimini geride bırakırken

sonbahar mevsiminin hüzünle karışık

huzuru gelir akla. Bir mevsime veda

ederken yeni bir mevsime merhaba

demek, yeniyi karşılamak ayrı bir

huzur verir insana.
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FAALİYETLERİMİZ

5

İNTES Hatıra Ormanımızı yeni sezona hazırlıyoruz

Eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar ağaç dikmek için yoğun

bir dönem başlıyor… Biz de yağışların daha bol olduğu

sonbahar döneminde geçtiğimiz yıl dikilmesinin ardından

kuruyan küçük boy fidanların yerine yenilerini dikeceğiz.

Bu aşamada öncelikle alanda bulunan yabani otların

temizliğini yaptık. Özel dikim yapılan köknar ağaçları ve

leylandin türü ağaçlardan kuruyanların yerlerine yenileri dikildi.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Demiryollarının Tarihini yansıtacak kitap için içeriğine

yönelik haftalık toplantı gerçekleşti.

→ İNTES Hatıra Ormanında alan temizliği gerçekleştirildi.

→ Lider Yapı Öğretmenleri Projesinin eğitim faaliyetleri

organizasyonuna devam edildi.

→ İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmeleri gerçekleşti.

→ Türkiye MYM’nin 19 meslekte yürüttüğü mesleki yeterlilik

belgelendirme ve belge yenileme çalışmalarına devam

edildi.

Üyelerimize;

→ Anayasa Mahkemesi kararlarından sektörümüze ilişkin karar

sonuçları

→ Sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler,

→ Kamu İhale Mevzuatına yönelik gelişmeler

→ Yurtdışı iş forumları

→ Makro-ekonomik göstergeler

paylaşıldı.



ÇALIŞMA HAYATI
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Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına                      

Ankara’da da Başlandı

Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Kurumu Web sitesinden yapılan duyuru ile

e-Tebligat sisteminin kapsamının genişletilmesi amacıyla

01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde e-Tebligat başvurusu

yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat

gönderilmeye başlanacağı açıklanmıştır

e-Tebligat sistemine ilk olarak Eskişehir’de başlamıştı. Nisan ayı

itibariyle ise Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde SGK e-Tebligat

başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat

gönderilmeye başlanmıştır. Pilot illerde e-Tebligat başvurusu

yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve

tüzel kişilere eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Yeşilçay –Bağsaray Burdur İçme Suyu Projesi

DİRGÜN 



MALİ HAYAT
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81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği                         

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Emlak Vergisi

Resmi Gazete’nin 25 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlanan

Tebliği ile emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında

uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri,

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen

tutarlarda tespit edildi.

2023 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyetlerini

gösteren cetvel bağlantıdadır.

TAG Otoyolu

Tekfen Impresit Adi Ortaklığı

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Emlak_Vergisi/81_serno_emlak_genteb_ek.pdf


ATAMALAR
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Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına

Sn. Ahmet ALGAN

Rekabet Kurulu Üyeliğine

Sn. Şükran KODALAK

Sn. Hasan Hüseyin ÜNLÜ

atanmıştır.

İstanbul İzmir Otoyolu

Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Göçay



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Türkiye MYM bireysel başvurular ve sınav ücretini peşin yatıran

firmalar ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam

etmektedir.

29 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında;

Fernas Kuyucak Aydın Şantiyesinde 16UY0253-2 İnşaat İşçisi

Mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirilmiştir.



Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %7,6 oranında büyüme

kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre değişim oranı ise %2,1’dir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı

ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde %2,1 olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Milli Hasıla 
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GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektöründe

mevsimsel dengesizliklerin yansımaları görülmekte zira sektör

%2,9 oranında daraldı. İnşaatın da içinde olduğu hizmetler

sektörü ise turizmden gelen güçlü katkı ile %9,7 büyüdü. Sanayi

sektörü ise bu dönemde %7,8 büyüdü.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Milli Hasıla 
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Büyümeye en yüksek katkı bir önceki yıla göre %22,6 artış

gösteren %13,6 ile özel tüketimden geldi. İhracat ise büyümeye

3,87 puan katkı vermiştir. Net mal ve hizmet ihracatının

büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Milli Hasıla 
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Makine ve teçhizat yatırımlarının güçlü seyri de devam etmekte.

Son on bir çeyrektir makine ve teçhizat yatırımları pozitif seyir

göstermekte. Buna karşılık sektörümüze yönelik harcamalar ise

negatif değer alıyor. İnşaat yatırımı harcamalarında bir önceki

yıla göre %10,1 azalma oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Milli Hasıla 

14



Bu hafta TÜİK 2021 yılına ilişkin yıllıklandırılmış GSMH

sonuçlarını da açıkladı. Türkiye yılın tamamında 2020 yılına göre

%11,4 oranında büyüdü. GSMH’de en yüksek payı 2021 yılında

%22,2 ile imalat sanayi aldı. Yıllık GSMH’da en düşük pay

hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yıllık Gayri Safi Milli Hasıla 
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Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla bir önceki yıla göre artış

gösterdi. 2021 yılında 86 bin 144 TL olmuştur. ABD doları

cinsinden ise 9 bin 592 dolar olmuştur. Kişi başı gayrisafi yurt içi

hasıla 2020 yılında 8.600 dolar olarak gerçekleşmişti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yıllık Gayri Safi Milli Hasıla 
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Ticaret Bakanlığınca Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret

verileri açıklandı. Hem ihracat hem de ithalatın yönü artışta

oldu. Yüksek emtia fiyatları nedeniyle ithalatın artan bedeli dış

ticaret açığında etkin oluyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda yıl sonu

için dış ticaret dengesinin 51,8 milyar dolar açık vermesi

beklenmekteydi. Yılın ilk sekiz ayında 73,4 milyar dolarlık açık

verilerek hedeflerin üstünde diş ticaret açığı rakamına

gelinmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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2022 yılı ilk sekiz ayı için İhracattaki artış %18, ithalattaki artış

%40 civarında olup, ihracatta ve ithalat arasındaki makas da her

geçen ay artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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TÜİK’in açıkladığı ekonomide güven endeksi Ağustos ayı

sonuçlarına göre %1 oranında artmış olsa da endeksin değeri

93,4 değerine alarak geleceğe ilişkin beklentilerin kötümserliğe

işaret etti. Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel

ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini içermektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi
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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
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Dolar dünyada güçlenen para birimi olmaya devam ediyor.

Gelişmiş ülkelerin para birimleri de dolar karşısında zayıf bir

seyir izliyor. Yen son 20 yılda dolar karşısındaki en zayıf değerine

geldi.

Euro/ Dolar paritesi hafta içi yeniden 1 dolar seviyesinin altına

geriledi. FED’in faiz artırımına ilişkin kararlı tutumu doların

güçlenmesini destekliyor. Haftanın son iş günü sabah

saatlerinde Euro, dolara kaşı yüzde 0,2 yükseldi. Ancak tarım dışı

istihdam verilerinin ardından 1 paritesinin altında bir değer

gördü. Euro/Dolar paritesindeki düşüşten Türk ihracatçıları

olumsuz etkileniyor.

Hafta içi gün iç, verilerinde Euro paritesi dolar paritesini geçse

de hafta içi TCMB Efektif Satış Kuru göstergelerinde kapanış

kurlarında dolar yüksel değer aldı.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Spot altında aşağı yönlü fiyatlama var. ABD istihdam verileri ile

FED’in eylül atı toplantısında alınacak kararı 75 baz puan

yönüne çevrilirken dolar güçlenmekte, altın zayıflamakta. Spot

altın 1.703 dolar seviyelerinde işlem gördü. Hafta sonu ise spot

altında kısmi yükseliş oldu.

Kurdan destek bulan gram altın ise spot altındaki düşüşün etkisi

ile yeniden 1000 TL seviyesinin altına geriledi. Ancak haftanın

son işlem günü küreseldeki artış nedeniyle 1000 TL bareminin

üstüne geri döndü.

Bu hafta ABD tarım dışı istihdam oranlarının açıklanmasının

ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 puan seviyesini aştı. 3,2

seviyesine kadar yükseldikten sonra %1,68 aşağı yönlü

hareketinin ardından ters korelasyon ile altının ONS fiyatı

yükseldi. Altın ocak ayına göre yatırımcısına nominal bazda %33

kazandırırken, on gün öncesine göre %0,26 kayıp yaşattı.

Çeyrek altın 1.669 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrol fiyatlarındaki gerileme seyri dört aydır devam ediyor.

Okuyucularımız petrol fiyatlarının bu seviyelere 135 dolar

seviyesinden geldiğini hatırlayacaklardır.

Petrolde bu hafta çok oynak bir seyir izlendi. Küresel bazda

belirsizlikler dünyada talep konusunda endişeleri sürdürmekte.

Öte yandan gelişmiş ülkelerde uygulanan sıkı para politikaları da

petrol talebini baskılayabilmekte. Ayrıca Çin’de covid-19

kısıtlamaları da sonlanmış değil. Ülkenin en büyük

eyaletlerinden birisi kapanma kararı alındı.

OPEC+ ülkeleri petrol arzını arttırma eğiliminde. ABD Başkanı

Joe Biden körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyarette petrol

fiyatlarındaki artışın baskılanması için petrol arzının arttırılması

talebinde bulundu. Gelecek hafta OPEC+ toplantısından çıkacak

haber bekleniyor.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta akaryakıtta benzin yeniden 20 TL sınırının altına geldi.

Bir indirim ise Motorinde. Motorinin litre fiyatı 25 TL’nin

altında. Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı 5 liraya aştı.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi. Yıl içinde

Ukrayna savaşının uluslararası ürün fiyatlarında yarattığı etki ve

Dolar/TL kurunun yükselmesiyle benzin fiyatları Haziran ayında

30 TL ile zirveyi görmüştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 26 Ağustos ile biten

haftada bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 1,4 milyar dolar azaldı. Gerçek ve tüzel kişilerin

mevduatında sınırlı artış oldu.

26 Ağustos ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 315,6 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki hafta %2,3’den, %2,2’ye geriledi. Ticari

kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı %27,60’dan, %25,90’a

geriledi. Konutta ise kredi oranları %18,60’dan, %18,40’a geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 5,3 milyar TL değerinde artış

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

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 280,1 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %36’sını konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk altı ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 470 bin 990

kişi olarak %111,8 arttı, tüketici kredilerinde 856 bin 350 kişi ile

%42 artış gerçekleşti.
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Konut

36%

Taşıt

2%

Diğer

62%



Türkiye’nin Risk Primi 

EKONOMİDE BU HAFTA

CDS değeri bir ülkeye borç verildiğinde temerrüt riskine karşı

kendini sigortalamak isteyenlerin ödedikleri primi ifade eden

gösterge olup küresel piyasalarda takip edilmektedir. Ülkemizde

makro ihtiyati göstergelerdeki kırılganlıklar ise CDS’leri yukarı

çekiyor. Şirketlerimiz yüksek finansman maliyeti ile borçlanıyor.

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak

kullanılan CDS ülkemizde 900 seviyelerinin üstünü de gördü.

CDS’ler bu hafta geçtiğimiz haftaya göre sınırlı bir değer altına

indi. Ağustos ayı başından bu yana CDS’ler 800 seviyesinin

altında.

Türkiye risk primi yüksek (773) ülkeler arasında Rusya’nın

ardından geldi. Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya.

( 257,80)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı

Merkez Bankası, dövizden TL'ye dönüşüm hedefine yönelik yeni

bir düzenlemeye gitti. Daha önce bireysel hesapları kapsayan

dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartına tüzel

kişi ve şirket hesapları da dahil edildi. Oranı tutturamayan

bankalara ilave zorunlu karşılık yükümlülüğünde aralık da

genişletildi.

TCMB'den yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı

Merkez Bankası, dövizden TL'ye dönüşüm hedefi çerçevesinde

bir adım daha attı. TL mevduatı yüzde 50’nin üzerinde olan

bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3

komisyon alınacak.

30

Çamlıca TV-Radyo Projesi

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9

İstanbul'da enflasyon 1998'den bu yana en yüksek seviyede. İTO

verilerine göre perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış

gösterdi.

Bloomberg HT anketine göre piyasanın yıllık enflasyon

beklentisi yüzde 81

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Ağustos enflasyon anketine

göre enflasyonun aylık 2,1, yıllık yüzde 81,3 olarak gerçekleşmesi

bekleniyor.

Bankacılık sektörünün net kârı 7 ayda beş kattan fazla arttı

Bankacılık sektörünün net kârı ilk 7 ayda beş kattan fazla artarak

207,8 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık

yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL'ye yükseldi.

31

Yamaçboya Göleti İnşaatı

HASELSAN



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Moody's, Türkiye için beklentilerini güncelledi

Moody's Türkiye için 2022 büyüme beklentisini yüzde yüzde

3.5'ten yüzde 4.5'e, TÜFE beklentisini ise yüzde 52,1'den yüzde

68,6'ya çıkardı.

Goldman Sachs Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Goldman Sachs ekonomistleri 2022 Türkiye büyüme tahminini

yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e, cari açık tahminini ise 36 milyar

dolardan 45 milyar dolara yükseltti.

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son gününü yüzde

2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların

en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken,

gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

G7'den Rus petrolüne sınır anlaşması

G7 maliye bakanları sanal ortamda yaptıkları toplantıda Rus

petrolüne fiyat sınırı uygulanması konusunda anlaşmaya

vardıklarını duyurdular.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de istihdam piyasası sağlıklı büyümesini sürdürdü. Ağustos

ayında tarım dışı istihdam 315 bin artışla beklentilerin üzerinde

geldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3.7'ye yükseldi.

AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğalgaz ve

elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de

olağanüstü toplantı yapacak.

ABD'nin stratejik petrol rezervi 38 yılın en düşük seviyesinde

ABD'nin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 450

milyon varille Aralık 1984'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik Temmuz'da geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde

Haziran'da yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, Temmuz'da 6,6'ya

geriledi. Euro Bölgesi'nde genç işsizlik oranı da yüzde 14,2

olarak ölçüldü.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi'nde ÜFE Temmuz'da da artışını sürdürdü

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, yıllık yüzde 37,9 ile rekor

seviyede artış kaydetti.

Alman verisi, ekonomide durgunluk sinyali veriyor

Almanya'da ihracat ve ithalat Ukrayna'daki savaşın etkisiyle

Temmuz ayında düştü. Bu düşüş, Avrupa'nın en büyük

ekonomisinin resesyona gireceği beklentisini de artırdı.

Küresel gıda fiyatları düşüşünü beşinci aya taşıdı

Birleşmiş Milletler FAO Gıda Endeksi mevsimsel arz etkisi ve bazı

ürünlerde azalan taleple düşüşünü beşinci aya taşıdı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal

gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu

açıkladı.

→ Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne

yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve

şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi.

→ AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Prag'daki gayriresmi

toplantıda, Rusya ile daha önce imzalanan ve uygulamada

bulunan vize kolaylığı anlaşmasını tam olarak askıya alma

konusunda uzlaştı.

→ ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 1 milyar 106

milyon dolar olan askeri satışa onay verdi.

→ SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov tedavi gördüğü

hastanede hayatını kaybetti.

→ Polonya, İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı tarih olan 1

Eylül’de, savaşta verdiği zarar nedeniyle Almanya’dan

tazminat talep etti.

→ İran, ABD'nin nükleer anlaşma taslağına ilişkin sunduğu

görüşlerine yanıtını iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015 nükleer

anlaşmasının canlandırılması için sunulan önerilere İran'dan

gelen yanıtı "yapıcı değil" şeklinde tanımladı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Arjantin'de binlerce kişi, silahlı saldırı girişimine maruz kalan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina

Fernandez de Kirchner'a destek olmak için gösteri düzenledi.

→ Uzun süredir yayımlanması beklenen Birleşmiş Milletler (BM)

raporuna göre, Çin, Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların

yaşadığı ülkenin kuzeybatısındaki Sincan'da "ciddi insan hakkı

ihlallerinde" bulunuyor.

→ AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-

19'a karşı varyantlara uyumlu geliştirilen aşılara onay

verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye

doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını

duyurdu.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Ülke Ofisi Proje Hizmetleri

Bölümü (United Nations Office for Project Services-UNOPS)

tarafından, Güney Sudan'daki üç farklı eyaletteki yol inşası,

bakımı ve köprü tamamlama işleri için bir ihale ilanı

yayımlanmış olup; ilgilenenlerin bağlantıdan

RFQ/2022/43208

RFQ/2022/43234

RFQ/2022/43235 

Referans numaralarını sorgulayarak 3 kısımdan oluşan işe dair 

ihale dokümanlarını temin edebileceklerdir.

Son başvuru tarihi ise 12 Eylül 2022.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Mısır Limanı’nda bekleyen eşyalar

Mısır Limanları'nda bekleyen ürünler üzerindeki cezaların

kaldırılacağı açıklandı. Ayrıca ülkede henüz banka işlemleri

tamamlanmamış malların deniz liman dışındaki veya kuru

limanlardaki antrepolarda bankacılık işlemleri tamamlanana

kadar bekletilebileceği de açıklanmıştır.

Fransa’da doğal gaz tedariki

Ukrayna'daki çatışmanın başladığı Şubat 2022’den bu yana, Rus

doğalgaz firması Gazprom tarafından Fransız enerji firması

Engie’ye yönelik gerçekleştirilen gaz satışında ciddi oranda

azalma meydana gelmiştir. Şirket gaz akışında bir kesinti olması

durumunda müşterilerine tedarik sağlayabilmek adına önlemler

aldıklarını da belirtmiştir.
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KÜLTÜR SANAT

CSO Ada Ankara yeni sezona zengin bir programla 

merhaba diyor

CSO Ada Ankara, 17 Eylül'de başlayacak yeni sezonunda erken

dönem ve barok, oda müziği ve resital, caz, dünya müziği,

somut olmayan kültürel miras, tiyatro ve çocuk etkinlikleri

serileriyle 7'den 70'e tüm sanatseverlere hitap edecek.

Açılış 17 Eylül’de ünlü Alman soprano Mojca Erdmann'ın

konseriyle yapılacak.
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KÜLTÜR SANAT

Emel Sayın ve Kenan Doğulu Açık Hava Gazinosu’nda 

Unutulmaz gazino kültürünü bugüne taşıyan Yeni Bi’ Fest’te 14

Eylül’de Kenan Doğulu ve Emel Sayın rüzgârı esecek.

Bu sene 7’ncisi düzenlenen Hep Yeni Kal Sunar: Yeni Bi’ Fest,

Türk Müziği’nin duayeni Emel Sayın ve Türk Pop’unun en önemli

temsilcilerinden Kenan Doğulu’nun katılımıyla konukları

senelerce unutamayacakları özel bir geceye davet ediyor.
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KÜLTÜR SANAT

Beyaz perde’de bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, altı film sinemaseverlerle

buluştu. Haftanın öne çıkan yapımı Jon Watts’ın yönetmen

koltuğunda oturduğu Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve

Jacob Batalon'un rol aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok",

macera ve bilim kurgu meraklılarını yeniden sinema salonlarına

çekmeyi amaçlıyor.

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı film, kimliği

açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den

yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor.
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