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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

30 Ocak-5 Şubat 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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Hasankeyf Antik Kenti 

Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Güçlendirilmesi Projesi

ICC



Bizim çocukluğumuzda yağan karları düşününce o günleri

şimdi yaşanan mevsimlerle karşılaştırmak artık neredeyse

imkansız.

İşin keyifli ve nostaljik yanı bir tarafa yaşadığımız mevsimler

maalesef iklim değişiklinin yansımaları. Ne yazık ki aşırı artan

sıcaklık ve azalan yağışlarla birlikte kuraklık tüm dünyayı

tehdit eden önemli sorunlardan biri olarak karşımızda.

Gerek kuraklığa yol açan temel sebepleri ortadan kaldırmak

için verilecek mücadele gerekse de su yönetimi açısından

hayata geçirilecek politikalar küresel aktörlerin üzerinde

çalışması gereken öncelikli alanlar olmalı.

Bereketli, kar gibi temiz ve güzel günler dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Başkentimizde beyaz, bembeyaz bir

pazar günü.

Sonunda uzun süredir beklenen kar

yağışı ile Ankara beyaza büründü.

Kartpostallık görüntüler çıktı ortaya,

sanıyorum en çok da çocuklar keyfini

çıkarttı karın.
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Bir Kısım İşçilik Alacak Kalemleri Bakımından Yabancı Ülke İş 

Kanunları ve 4857 Sayılı İş Kanunu Mukayese Çalışmamız 

FAALİYETLERİMİZ
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Yabancı ülke Kanun çevirileri, onay ve web sitesinde

yayımlanması uzun vakit aldığından, yabancı ülkelerde

çalıştırılan işçilerin açmış olduğu işçilik davalarında talep edilen

kalemler nezdinde davalarda hâkim ve bilirkişiler tarafından

kullanılmak üzere Sendikamız mevzuat mukayese tablosu

çalışmasını başlatmıştır. Kanun tercümeleri yapılmış olan Kuveyt,

Umman, Kosova, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Arnavutluk İş

Kanunlarına ilişkin mukayese tabloları hazırlanmış ve hafta içi

üyelerimizle paylaşılmıştır. Diğer ülkeler için çalışmalara devam

edilmektedir.

Sektör temsilcilerimizin deneyimleriyle bu çalışmalarımızın

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Katkı vermek ve raporları

incelemek isteyen okurlarımız sendikamızın hukuk müşavirliği ile

iletişime geçebilirler.

Yurtdışında çalışan Türk işçilerine uygulanacak hukuk

kurallarının belirlenmesi ve yaşanan sorunların çözümü konusu

Sendikamız tarafından her platformda yakından takip

edilmektedir. Bu konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini

gündeme getirmekteyiz.

https://intes.org.tr/yabanci-ulke-is-
kanunlari/

https://intes.org.tr/yabanci-ulke-is-kanunlari/


EYT Değişikliğinin Sosyal Güvenlik ve İş İlişkilerine Etkileri 

Online Toplantı 9 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek

FAALİYETLERİMİZ
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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunulmuş ve Teklifin

İçeriği ile ilgili bilgi üyelerimize verilmiştir.

Kanun Teklifine ilişkin TBMM’nde Komisyon görüşmeleri

tamamlanmıştır. Önümüzdeki hafta ise TBMM Genel

Kurulunda görüşülmesi beklenmektedir.

Sendikamız tarafından 9 Şubat 2023 Perşembe günü 14.00-

16.00 saatleri arasında “EYT Değişikliğinin Sosyal Güvenlik ve İş

İlişkilerine Etkileri” başlıklı online olarak gerçekleştireceğimiz

bir toplantı düzenlenecektir.

Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA’nın oturum başkanlığını

üstleneceği toplantıda Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ ve Doç Dr.

Ersun CİVAN konuşmacı olacaklardır.

Toplantımıza katılmak isteyen okurlarımız Sendikamız ile 

iletişime geçebilirler.



Yönetim Kurulu Üyelerimiz DSİ Genel Müdürü 

Mehmet Akif Balta’ya nezaket ziyaretinde bulundu

FAALİYETLERİMİZ
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Sn. Mehmet Akif Balta, 2000 yılından beri DSİ’de çeşitli

birimlerde Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve

Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 29 Temmuz 2021 tarihinden

itibaren DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan

Mehmet Akif Balta 28.12.2022 tarihi itibari ile DSİ Genel Müdürü

olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 Şubat 2023 tarihinde Devlet Su İşleri

Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta’ya bir nezaket ziyareti

gerçekleştirdi. Görüşmede yeni dönemde gerçekleşebilecek iş

birliği alanlarında görüş alış verişinde bulunuldu.



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, 5 yıllık belge süresi dolan

adayların yeniden belgelendirme başvuruları sonucu yapılan

belgelendirmeler ile faaliyetlerine devam etmektedir.

28 Ocak 05 Şubat 2023 tarihleri arasında;

 Aydın-Denizli Otoyol Projesi sınav yerinde FERNAS İnşaat A.Ş.

Adaylarının 11UY0012-3/03 - Betonarme Demircisi,

 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerinde 11UY0013-3/03 Endüstriyel Boru Montajcısı 12UY0056-

3/01 - İskele Kurulum Elemanı 16UY0253-2/00 - İnşaat İşçisi

Mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

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.

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin 4. Grup İnşaat Boyacısı Yetiştirme ve

Geliştirme Kursu eğitimleri 30 Ocak – 4 Şubat 2023 tarihleri arasında

gerçekleştirilmiştir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

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.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirildiği İnşaat Boyacısı

Yetiştirme ve Geliştirme Kursu , Yüzbaşıoğlu Boya’yı ziyaret ve

Cumartesi günü eğitim değerlendirme sınavı ile noktalanmıştır.

Öğretmenlerimize projemize sağladıkları katkı için teşekkür

ediyoruz.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



ATAMALAR
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden

seçilmiştir.

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi

Temsilciliğine

Sn. Sedat ÖNAL

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Mustafa Mert AYAZ

Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Süleyman ÖNEL

atanmıştır.

Yıldırım HES-Bayburt

BAYBURT ENERJİ 



İçinde bulunduğumuz 2023 yılının ilk enflasyon rakamları

açıklandı. Enflasyon yıllık olarak gerileme trendini sürdürmekte.

Ancak aylık enflasyon beklentilerin üzerinde değişim gösterdi.

Yüzde 3,5-4 beklentisine karşılık aylık TÜFE %6,8 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları

12



Ocak ayında çekirdek enflasyon %53 oldu. Öte yandan aydan

aya artan TÜFE, ÜFE makasında ibre tersine dönerek daralma

sürecine girdi. Yanı sıra TÜFE’deki azalma Merkez Bankası

politika faizi ve TÜFE makasının daralmasına neden oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları
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TÜİK her Ocak ayında madde sepetini yeniden açıklamaktadır.

TÜFE madde sepetinden bazı maddeler çıkartıldı. Madde

ağırlıklarında da değişiklik oldu gıda ve konut sepetinin ağırlığı

arttı, ulaştırmanın ve alkollü içeceklerin ağırlığı ise azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları
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2023 yılının ilk ayına dair açıklanan ekonomik güven endeksi

verileri yönümü yükselişe çevirdi. Ekonomik güven endeksinin

aldığı 99,3 değeri 2021 yılının Mart ayından bu yana en yüksek

değer oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi 

15



Ticaret Bakanlığınca yılın ilk ayına ilişkin geçici dış ticaret

rakamları açıklandı. Buna göre yılın ilk ayında dış ticaret açığı

14,3 milyar dolara olarak gerçekleşti. Böylece son iki yıllık

dönemin en yüksek dış ticaret rakamına ulaşıldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Rakamları 
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Bakan Mehmet Muş yaptığı açıklamada enerji ve emtia

fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatın dörtte

birinden fazlasının enerji ithalatı kaynaklı olduğunu, enerji

fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisinin, geçmiş

yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi

anlaşılmakta olduğu ifadelerini kullandı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Rakamları 
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Dünya Bankası Gıda enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı.

Türkiye gıda enflasyonun en sert arttığı ilk 10 ülke arasında yer

aldı. Rapora ait verilere bağlantıdan erişebilirsiniz

EKONOMİDE BU HAFTA

Dünya Bankası Raporu
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https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT


EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale İstatistikleri

Kamu İhale web sayfasında yayımlanan haftalık ihale istatistikleri

grafikteki rakamlardan oluşmaktadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftalık Kur Hareketleri

Hafta içi Dolar/TL geçen hafta olduğu gibi 18,80-85

bandındaki seyrindeydi. Kurların gündemi FED, ECB ve İngiltere

Merkez Bankasının açıklamaları yönünde idi. Açıklamaların

ardından dolar endeksi son ayların en düşük seviyesine

geriledi. Asya para birimleri bu hafta güçlendi.

FED ABD ekonomisindeki olumlu verilere karşılık sıkılaşmanın

boyutunu azaltarak faiz oranlarında 25 baz puanlık bir artış

gerçekleştirdi. Doların yükselişi de bir miktar gerilemiş oldu.

Avrupa cephesinde ise gelişmeler ABD’den bir miktar daha

yavaş ilerlemektedir. Beklendiği gibi 50 baz puanlık faiz artış

adımlarına rağmen hem Avrupa hem de İngiltere Merkez

Bankasının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığına dair

iyimser mesajları nedeniyle EUR ve GBP, dolar karşısında değer

kaybetti.



EKONOMİDE BU HAFTA

Altında Haftalık Görünüm
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FED’in faiz artışına yönelik şahin politikalarını yumuşatması

altına olan talebi artırdı. FED’in 25 baz puanlık faiz artışını

takiben ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,42’ye kadar geriledi. 1.950

dolar direnç seviyesi kırılarak, altının ONS’u 1.972 dolara kadar

yükseldi. ONS altının yönü yeniden 2000 dolar seviyelerine

yakınsıyor

Yurt içinde ise gram altın hem spot altından hem de

Dolar/TL’nin yüksek seviyesinden destek bularak yüksek seyrini

devam ettiriyor.

Ancak ABD’den Cuma günü gelen güçlü tarım dışı istihdam

verilerinin ardından spot altın düştü. Spot altındaki düşüş

nedeniyle gram altında da kısmi gerileme oldu. Altın on gün

öncesine göre %0,61 değer kaybı, 2021 yılı Ocak ayına göre

%53 kazanç sağlamıştır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji Piyasası
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OPEC Kasım 2022 tarihinden bu yana petrol üretimini 2 milyon

varil indirme kararı almıştı. OPEC+ grubu, gerçekleştirdiği

toplantı sonrası Çin'deki talep ve Rusya’daki arz belirsizliği

nedeniyle mevcut üretim politikasını devam ettirme kararı aldı.

Karar sonrasında petrol fiyatları kısmı yukarı çekildi.

Ancak yine fiyatlar yıl başındaki seviyelerinde gerçekleşmiyor.

Ocak ayında petrol fiyatları sert yükseliş göstermişti. Ancak son

haftada petrol fiyatları geri çekildi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 13 Ocak ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 1,5 milyar dolar azaldı. Azalış gerçek ve tüzel kişi

dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

27 Ocak ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam 479,5 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı son iki haftada 1,6 olarak gerçekleşti. Ticari kredilerin

ağırlıklı ortalama faiz oranı 27 Ocak ile biten hafta itibariyle son

iki hafta %12,6’dan, %13,9’a yükseldi. Konutta ise kredi

oranları,%21,80’den, %20,50’ye geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri
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Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 13,1 milyar TL değerinde arttı.

Bu artış konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan artıştan

kaynaklandı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 286,8 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %31’sini konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk dokuz ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen

Borcu Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 706 bin

457 kişi olarak %127,9 arttı, tüketici kredilerinde 1 milyon 218

bin 397 kişi ile %342,4 artış gerçekleşti.

Konut

31%

Taşıt

4%

Diğer

65%



EKONOMİDE BU HAFTA
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Türkiye’nin risk primi 

Benzin ve motorin fiyatları



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri

27 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 604

milyon dolar azalarak 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 2 milyar 948 milyon dolar azalışla 76

milyar 206 milyon dolara indi.

KKM'ye 4 ayın en yüksek girişi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, Kur Korumalı

Mevduat’a (KKM) girişler 21,2 milyar lira ile 16 haftanın en

yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Döviz mevduatı iki haftada 2.7 milyar dolar geriledi

27 Ocak haftası itibariyle tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar

322 milyon dolar gerilerken, gerçek kişilerin döviz

mevduatında 763 milyon dolarlık çözülme meydana geldi.

TCMB'den hükümete “gerekçesiz” enflasyon mektubu

TCMB enflasyonun 2022'de hedef aralığının üzerinde

gerçekleşmesi dolayısıyla hükümete bir açıklama mektubu

gönderdi. Merkez Bankası gönderdiği mektupta, liralaşma

stratejisine vurgu yaparken, "Yılın ikinci yarısından itibaren

enflasyondakademeli bir yavaşlama süreci başladı"

açıklamasında bulundu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Erdoğan: Faizi daha da düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben

de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda

bizde faiz yüzde 9, bunu daha da düşüreceğiz.» dedi.

EYT'nin Meclis Genel Kurul gündemine alınacağı tarih açıklandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren

kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, emeklilikte yaşa

takılanlar (EYT) düzenlemesini, haftaya Salı (7 Şubat) Meclis

Genel Kurul gündemine almayı planladıklarını söyledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bankacılık sektörünün kârı yüzde 366 arttı

Bankacılık sektörü 2022 yılında karını yüzde 366 artırarak, 433,5

milyar liraya yükseltti. Sektörün aralık ayında karı ise, yıllık bazda

yüzde 152 artışla 44,4 milyar lira oldu.

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı, asgari ücreti geçti

TÜRK-İŞ'in yaptığı araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin

açlık sınırı 8 bin 864 lira, yoksulluk sınırı 28 bin 874 oldu.

Turizmde 2023 hedefi 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2023

hedeflerinin 60 milyon turist ile 56 milyar dolar gelir olduğunu

açıkladı.
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Kayabeyi Barajı  ve Akıncı HES Ardahan 

TÜRKERLER  



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm

Raporu'nu "Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye

Ulaşıyor" başlığıyla güncelledi.

 IMF, 2022'de yüzde 3,4 olan küresel ekonomik büyüme

hızının bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin ediyor. Ancak

bu, Ekim ayında yayımladığı rapordaki yüzde 2,7 tahmininde

bir iyileşmeye işaret ediyor.

 Raporda, ABD ve Avrupa’da talebin devam etmesi, enerji

maliyetlerinin azalması ve Çin'in "Sıfır Covid" politikasından

vazgeçmesinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmanın

yolunu açtığını belirtildi.

 Enflasyonla mücadele için merkez bankalarının faiz

artırımlarının ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın

ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ettiği ifade edildi.

 Küresel enflasyonun ise 2022'deki yüzde 8,8 seviyesinden

2023'te yüzde 6,6'ya ve 2024'te yüzde 4,3'e düşmesinin

beklendiği ancak enflasyonun hala yüzde 3,5 olan salgın

öncesi seviyelerinin üzerinde olduğu kaydedildi.

 Kuruluş, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3 olarak

korudu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD tarım dışı istihdam verisinde güçlü yükseliş

ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinden çok güçlü

geldi. Ocak ayında ABD tarım dışı istihdamı 517 bin artarken,

beklenti 188 bin olması yönündeydi. Böylelikle, Temmuz 2022

tarihinden bu yana en yüksek istihdam artışı kaydedildi.

AMB faizi 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizi beklentilere paralel olarak 50

baz puan artırdı. Gecelik mevduat oranını yüzde 2,5; gecelik

borç verme oranını yüzde 3,25 ve politika faizini de yüzde 3

seviyesine yükseltti. AMB Başkanı Christine Lagarde, enflasyona

karşı faizleri artırma patikasına devam edeceklerini belirterek,

"Henüz işimizin bitmediğini biliyoruz." dedi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

BOE politika faizini yüzde 4 seviyesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel olarak faizi 50

baz puan artırırken daha fazla artışın gerçekleşebileceği sinyalini

verdi.

IMF’den merkez bankalarına faiz uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), merkez bankalarının faizlerin daha

uzun süre daha yüksek kalması yaklaşımına bağlı kalmaları

gerektiği uyarısında bulundu.

Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentilerin altında kaldı

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde

0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Euro Bölgesi 2022'de yüzde 3,5 büyüdü

Avro Bölgesinin yıllık ekonomik büyümesi %3,5'e ulaşarak ABD

ve Çin'in ekonomik büyüme verilerini geride bıraktı.

AB, Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rus rafineri petrol ürünlerinden

dizelin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline de 45 dolar tavan

fiyat uygulanmasında anlaştı.

Çin'de rekor bütçe açığı

Çin 2022'de, 2021'den yüzde 51 daha fazla bütçe açığı vererek

8,96 trilyon yuanlık (1,33 trilyon dolar) açıkla rekor kırdı.

32
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD'de 27 senatör Başkan Joe Biden'a bir mektup yazarak

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği

sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi.

→ Finlandiya ve İsveç’in Başbakanları Sanna Marin ve Ulf

Kristersson, Türkiye’nin tavrına rağmen NATO üyeliği sürecini

birlikte yürütmeye kararlı olduklarını söyledi.

→ Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın, Türkiye ile Suriye

arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olması

konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

→ Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "gizli belge" soruşturması

kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın yazlık evinde arama

yaptı, arama sonucunda "gizli belge" bulunmadığı bildirildi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, iktidar partisi

Muhafazakâr Parti'nin Başkanı Nadhim Zahawi'yi vergi

kaçırdığı iddiası üzerine görevden aldı.

→ Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi

başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu

kabul etti.

→ ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait bir yüksek

irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını

açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, gelecek hafta Pekin'e

yapacağı ziyaretini erteledi.

→ NATO, Rusya'ya, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması

Antlaşması'na uyması ve topraklarında denetimlere izin

vermesi çağrısında bulundu.

→ Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve NATO Genel

Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren

Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü verdi.

→ 30 Aralık'tan beri Florida'da bulunan Brezilya'nın eski

Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD'de kalmak için altı aylık

turistik vize talebinde bulundu.

→ Peru'da erken seçim talebi Kongre tarafından üçüncü kez

reddedildi.
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Rusya Federasyonu Finansal Sisteminde Türk Lirasıyla İşlemleri

Teşvik Eden Yeni Adımlar

Moskova Borsası 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren döviz

piyasalarında future işlemlerde Türk Lirasına yönelik fiyat

belirlemeyi kolaylaştıracak bir göstergeyi (TRYFIXME) devreye

aldı. Aynı düzenleme ile Borsada Dolar ve Avro bazlı işlemlerin

göstergelerinde fiyat belirleme kıstasları zorlaştırılırken, Yuan

cinsinden “future” işlemlerin ağırlığı artırıldı.

Türk Hazır Giyim Firmaları Kopenhag’da

Kopenhag'ta 1-3 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenen

Copenhagen International Fashion Fair etkinliğine milli katılım

kapsamında 12, bireysel olarak da 1 Türk firması katılım

sağlamıştır. 20 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi beklenen

fuarın Türk katılımcılar açısından olumlu netice vereceği

değerlendirilmektedir.

EBRD’den Özbekistan’a destek

Geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Özbekistan'da 26 projeye yaklaşık 900 milyon dolar yatırım

yaparak, ülkeyi üst üste üçüncü kez Orta Asya'da en çok banka

finansmanı alan ülke yaptı. Yenilenebilir enerjiden finans

kuruluşlarına kadar ekonominin çeşitli sektörlerinde yatırımlar

yapılmıştır.



KÜLTÜR SANAT

Müze’de Müzik Salı Konserleri 

Dilek & Derya Türkan “İstanbul Şarkıları” Sevgililer Günü Konseri

Ülkemizin önemli kadın vokallerinden Dilek Türkan ve İstanbul

Kemençesi üstadı eşi Derya Türkan ile İstanbul şarkıları konseri

14 Şubat Sevgililer Gününde Erimtan Arkeoloji ve Sanat

Müzesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

Dilek Türkan (vokal)

Derya Türkan (kemençe)

Serkan Halili (kanun)

Mete Aslan (Ud
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KÜLTÜR SANAT

"La Boheme" operası 127 yıl sonra AKM sahnesinde

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin tarafından sahneye konan

"La Boheme" operası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) İstanbul

prömiyerini gerçekleştirdi. Besteci Giacomo Puccini'nin baş

yapıtlarından biri olarak kabul edilen eser, aynı zamanda

dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operalar arasında yer

alıyor.

Dünya prömiyeri 1 Şubat 1896'da Teatro Regio'da yapılan "La

Boheme"de 1830'lu yılların Paris'inde yaşanan bir aşk hikayesi

anlatılıyor.
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KÜLTÜR SANAT

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı

Belçikalı yazar Saskia De Coster, yeni kitabını yazmak için bir ay

boyunca hiç çıkmamak üzere cam bir odaya kapandı.

Performansına "Yazar Burada" adını veren De Coster, yemek

yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın

arkasındaki bölümde giderecek. Sadece bir bilgisayar, masa,

sandalye ve 28 kitabın bulunduğu 12 metrekarelik oda;

Belçika'nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi’nde

bulunuyor.
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Türkiye’nin Risk Primi 
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