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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

6-12 Haziran 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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Davos’un en önemli gündem başlıklarından biriydi iklim

değişikliği. İklim hedefleri ülkelerin ortak gündemi.

Avusturalya’nın yeni seçilen başkanı ilk olarak küresel ısınmaya

işaret etti. Almanya’da halka Rusya’nın gazı kesmesi ihtimaline

karşılık daha az duş almaları tavsiye edildi.

Bu çaba içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde süren sıcak

çatışmalar attığımız adımları geri götürüyor. Bir taraftan enerji

krizi, diğer taraftan gıda krizini derinleştiriyor. Dünya Bankası

da son yayınladığı raporda buna işaret ederek büyüme

oranlarını revize etti.

Kaynakların verimli ve özenli kullanıldığı bir dünya yaratmak

hepimizin sorumluluğu. Birlikte daha az tüketerek, daha fazla

tasarruf yaparak geleceğimize sahip çıkalım.

Barışın hüküm sürdüğü, müreffeh günlere kavuşmak

ümidiyle….

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Bir yanda sağanak yağışlar bir yanda

yangınlar, mevsimler bildiğimiz

mevsimler değil. İklim değişikliği bizi

ürkütüyor. Yarın için bugün diyoruz.

Soluk alabildiğimiz tek gezegenimizi,

geleceğimizi korumak adına insanlık

ortak bir çaba içinde.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı mensubu üç yapı öğretmeni ve proje

uzmanlarımız 75 saatlik çalışma süresi sonunda İnşaat Boyacısı,

Alçı Levha Uygulayıcısı ve İskele Kurulum Elmanı mesleklerindeki

Mesleki Gelişim Programı Çerçeve İşbaşı Eğitim Programlarını

tamamladı.

Program Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel

Müdürlüğü’ne sunuldu.

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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LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ

Eğitim etkinliklerin altı gün süre ile

50 saat devam etmesi

beklenmektedir. Eğitimlerin 30

saati teorik olarak gerçekleşecektir.

Eğitim ihtiyaç analizlerinde pratik

eğitimlere ağırlık verilmesi

sonucuna varılmıştır.

Eğitimlerde katılımcı sayısı her

eğitim ortamı için 16 kişiyi

geçmeyecek şekilde

oluşturulacaktır.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta;

→ Üyelerimizin yönetim kurulu başkanları ziyaret edilerek

sektör sorunları ve İNTES çalışmaları hakkında görüş

alışverişinde bulunulmuştur, ziyaretlerimiz sürmektedir.

→ Kamu İhale Mevzuatı komisyonu bir araya geldi.

→ 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 eğitim programlarına

ilişkin raporları hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı ile

paylaştı.

Üyelerimize;

→ Kamu İhale Mevzuatındaki gelişmeler,

→ Sektörel veriler,

→ Sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler,

paylaşıldı.



FAALİYETLERİMİZ
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Enflasyon rakamlarının açıklanması takiben Sendikamız

tarafından inşaat temel malzemelerindeki artış ve bu

malzemelerin Yurt İçi ÜFE sepetinde yer alan artışların

hesaplandığı tablolar okuyucularımızla paylaşılmaktadır.

Alttaki tabloya bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_ocak_mayis_2022.pdf


FAALİYETLERİMİZ
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Kamu İhale mevzuatına ilişkin gelişmelerin Sendikamız

tarafından takip edilmekte olup buna ilişkin faaliyetlerimizi

okuyucularımızla da düzenli olarak paylaşmaktayız.

Son olarak 9 Haziran 2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan

Vekilimiz Merdan Hürmeydan ve Denetleme Kurulu

Başkanımız Mustafa Turan’ın ve Genel Sekreterliğimizin

profesyonel kadrosunun dahil olduğu çalışma komisyonu

genel merkezimizde bir araya geldi.

Görüşmede 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapım

işleri ihaleleri uygulamalarında karşılaşılan sorunlar

değerlendirilerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Komisyon önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelecek.

İhale mevzuatına yönelik sektör sorunlarına 

çözüm üretmeye devam ediyoruz 



KAMU İHALE MEVZUATI 
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Karar’da sektörümüze ilişkin kararlara da yer verildi. Buna göre

Esasların yayımlandığı 13/5/2022 tarihinden önce İdarelerce

feshedilmiş sözleşmelerin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

çerçevesinde sözleşmenin feshine ilişkin şartları sağlanması

kaydıyla, yüklenici başvurularının Esaslar kapsamında yapıldığı

kabulüyle değerlendirilmesi gerektiği, bu tür başvurular üzerine

idarelerce alınan sözleşmenin feshi kararları da geçerli olacaktır.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ıncı

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin 

Giderilmesine İlişkin Kararı yayımlandı

Tunceli Şehir Geçişi Çiçekli Yol Ayrımı Yol Yapım İnşaatı ve BSK Yapımı

YÜNGÜL



KAMU İHALE MEVZUATI 
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 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre

gerçekleştirilemeyen iş miktarı için verilecek süre uzatımının

tespitinde, gerçekleştirilemeyen işler bakımından yüklenici

kusurunun bulunup bulunmamasının veya hakediş

düzenlenip düzenlenmesinin dikkate alınıp alınmayacağı,

Ödenek aktarımına ilişkin olarak İdare tarafından öncelikle iş

programına göre 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında

gerçekleştirilmesi gerekirken herhangi bir sebeple

gerçekleştirilemeyen imalatların tespit edilmesi, ardından

gerçekleştirilemeyen iş miktarının bu tarihler arasındaki

günlük iş miktarına bölünmesiyle verilecek ek sürenin tespit

edilmesi gerektiği,

1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu

tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde süre uzatımı

verilemeyeceğinin hüküm altına alındığı bunun dışında süre

uzatımı kararına esas olacak imalatların

gerçekleştirilmemesinde yüklenici kusurunun bulunup

bulunmaması yahut söz konusu imalatların hakedişe

bağlanıp bağlanmaması yönünde bir kısıtlama getirilmediği,

öte yandan süre uzatımı kararı verilmesi halinde ödenek

aktarımına ihtiyaç olması durumunda işlemlerin ilgili mali

mevzuata göre yapılması gerektiği,

sonuçlarına varılmıştır.

Ayrıca,



GÜNDEM
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Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı,

kredi tutarı 50 bin TL -100 bin TL olan krediler için 24 ay,

100 bin TL üzerinde olan krediler için 12 ay olarak

belirlenecektir.

Asgari ödeme tutarı için Limiti 25 bin TL’nin,

altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem

borcunun %20’si,

üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem

borcunun %40’ı olarak belirlenmiştir.

BDDK tarafından bankacılık işlemlerine yeni düzenlemeler 

getirildi

Bankacılık İşlemleri

Kadıköy-Kartal Metrosu

GÜLERMAK



GÜNDEM
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Resmi Gazete’nin 11 Haziran 2022 tarihli sayısında yayımlanan

Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Tüketici kredilerine lehe alınan

paralar üzerinden %10 BSMV –Banka ve Sigorta Muameleleri

Vergisi alınacaktır.

Karar yayım tarihi itibariyle kullandırılacak kredilerde geçerli

olacaktır.

Önceki BSMV oranı %5 idi.

Tüketici kredilerinde BSMV oranı yükseldi 

Bankacılık İşlemleri

Isparta Şehir Hastanesi 

AKFEN



ATAMALAR
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına

Sn. Sevgi YİĞİT

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine

Sn. İdris ERTUŞ

Karakurt Horasan Yolu

ESKİ KALE



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.

06-11 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara Aso-Sem Eğitim

Merkezinde Bireysel İnşaat Boyacısı mesleki yeterlilik sınavı

yapılmıştır.

03 Haziran 2022 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından

12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 (Rev 1) ve 12UY0050-

3 Panel Kalıpçı Seviye 3 (Rev 1) mesleklerinin Revizyon geçiş

denetimi gerçekleştirilmiş, söz konusu tetkikler sonucu DÖF

kanıtı uygun bulunmuş ilgili mesleklerin revizyon geçişi

tamamlanmıştır.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından işsizlik rakamlarında son

aylarda yatay bir seyir izlenmektedir. Nisan ayında işsizlik %11,3

oldu. Mayıs 2022 döneminde işsiz ve potansiyel işgücünün

bileşik oranı %18,5 olarak gerçekleşti. Potansiyel işsizlik oranı ne

istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki nüfusu

kapsamaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri
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Nisan 2022 döneminde haftalık çalışma süresi 44,2 saat oldu.

Bir önceki ay 44,3 saat idi. Nisan ayında işsizlik geçtiğimiz yılın

aynı dönemine göre 2,4 oranında azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde

%9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi. Kadın

istihdamında bir önceki aya göre güçlü artış oldu. Fark

kadınlarda 319 bin, erkeklerde 89 bin.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri
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Geniş tanımlı işsizlik olarak ifade edilen zamana bağlı eksik

istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü

oranı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan

azalarak %21,7 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İş Gücü İstatistikleri
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Türkiye İş Kurumunun Mayıs ayına ilişkin açıkladığı rakamlara

göre İŞKUR aracılığı ile 122 bin 266 kişinin işe girişi yapılmıştır.

Bu kişilerin %63,8’i erkek, %36,2’si kadın işgücünü

oluşturmuştur. İnşaat sektöründe işe yerleştirilenlerin sayısı

66.581 kişi olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstatistik Bülteni 
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Mayıs ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 624

program düzenlenmiş olup 3.923 kişi bu programlardan

faydalanmıştır. Yurt dışına işçi göndermede müteahhitlik

sektörünün klasik pazarlarından olan Libya’ya ilk beş ayda 391

işçi gönderilmiştir. Geçtiğimiz yıl işçi sayısı 58 kişi idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstatistik Bülteni 
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Nisan ayın inşaat maliyetleri sonuçlarında artış eğilimi yine

değişmedi. Yurt İçi ÜFE endekslerindeki artışın yansıması maliyet

endekslerinde de görülmekte. İki yıl önce aynı dönemde 2020

yılında inşaat maliyet endeksleri %6,14 artmıştı. Bugüne

geldiğimizde artış 106,60. İnşaat maliyetlerindeki aylık artış ise

%6,12 olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 
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Dolardaki son iki ayda görülen yükseliş de malzeme fiyatlarını

yükselterek maliyetleri etkilemekte. Bina inşaatlarında malzeme

endeksi %130,3 arttı. Bina dışı yapılarda ise %145,83 arttı. Kara

ve demiryolları projelerindeki inşaatların malzeme maliyet

endeksi bir yılda %145,83 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 
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TÜİK’in açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri

oranlarına bakıldığında TÜFE ve Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde en

çok ABD doları yatırımcısına kazanç getirdi. BİST 100 endeksi ise

üç aylık süreçte TÜFE bazında yatırımcısına kazandırdı. Ancak

aynı periyotta Yİ-ÜFE bazında BİST kaybettirdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçları 
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Altın yıllık bazda en fazla reel kazanç sağlayan yatırım aracı

oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde

külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %8,76 oranında

yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı

olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %18,72 oranında

yatırımcısına kaybettirdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçları 
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Aylık dış ticaret kayıtları kullanılarak hesaplanmakta olan dış

ticaret endekslerinin Nisan 2022 sonuçlarına göre ihracat miktar

endeksi pozitif yönde artarken, ithalat miktar endeksi bir önceki

yılın aynı dönemine göre azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri
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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/TL hafta boyunca sert hareket gösterdi. Faizin yönüne

ilişkin ekonomi yönetiminin verdiği sinyalleri takiben dolar/TL’de

yukarı yönlü hareket görüldü. Günlük %2’ye varan değer

kayıpları yaşandı. Diğer taraftan reel faizlerin negatif olması

TL’den yatırımcıları uzaklaştırıyor.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Efektif Döviz Kuru

raporuna göre TL'nin reel değeri Mayıs'ta geriledi. TL'nin reel

değerini yansıtan reel efektif döviz kuru Mayıs ayında 55,62

seviyesine geriledi. Nisan ayı verisi de 56,80 olarak revize edildi.

ABD enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi ve 40 yılın en

yüksek rakamına ulaşması FED’in faiz artırım kararına yönelik

beklentileri güçlendirdi. Dolar endeksi 103’e kadar yükseldi. Yurt

dışında faiz artırım politikaları doları değerli hale getirirken, yurt

içindeki baskıyı artırmakta.

Euro/TL cephesinde ise dolar lehine bir tablo oldu.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta dünya piyasalarında spot altın azalan ve artan seyir

halinde oldu. Cuma günü spot altının ONS değeri 1.853

dolardan 1.844 dolar seviyesine geriledi.

ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri yeniden %3 üzerinden işlem

gördü. Faiz, altın ters korelasyonuna uygun olarak spot altının

ONS fiyatı Cuma günü düşüş gösterdi.

Gram altın 1000 TL baremini bu hafta aştı. Dolar/TL deki

oynaklığa paralel altının gram fiyatı da aşağı yukarı hareket etti.

Çeyrek altın Cuma günü yeniden 1.647 TL’den satış gördü. Altın

2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %127

kazanç; 10 gün öncesine kıyasla %5,37 kazandırdı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol fiyatları üst seviyeleri test etmeye devam ediyor.

Dünyada yaygınlaşan jeopolitik riskler ise petrol fiyatlarında

beklentileri yukarı baskılamakta.

Hafta içi ABD’den gelen veriler petrol fiyatlarını yükseltti. ABD

Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ham

petrol stokları Mart başından bu yana en düşük seviyeye

gerilerken, akaryakıt stokları ise 8 yılın en düşük sürüş sezonu

seviyesini gördü. Bu gelişmeler petrol fiyatlarında ralliye neden

oldu.

Çin'in finans merkezi Şanghay'ın 2 milyon nüfusu barındıran

Minhang bölgesinde salgının bulaşma riskini tespit edebilmek

için yeni karantina önlemleri getirildi. Alınan bu önlemler

fiyatları petrol fiyatlarını sınırlı da olsa aşağı çekti.
K

a
y
n

a
k
: 
O

P
E

C

29



Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Küresel petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ederken Türkiye bu

eğilime daha hızlı artışlarla dahil oluyor. Benzin ay başından 11

Haziran tarihine kadar 2,24 TL arttı. Ocak ayından bu yana

geçen altı aylık süreçte ise %118 artış oldu.

Emtia fiyatları, küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar Türkiye’ye

de yansıdı. Öte yandan EİA yayınladığı raporda petrol ve gaz

fiyatlarının tarihi ortalamaların üzerinde seyrettiğini bunun

hem ABD hem de dünyada stokların düşmesi, Rusya’nın

Ukrayna istilası, petrol talebinin pandemi öncesi seviyelerine

yaklaşmasından kaynaklandığına açıklama getirdi.

Ancak yurt içinde akaryakıt fiyatlarındaki artışların pozitif

ayrışmasında dolar/TL’deki artış etkin oluyor.
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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 03 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre

288 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı azalırken,

tüzel kişilerin döviz mevduatında artış oldu.

3 Haziran itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 265,2 milyara ulaştı Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı %2,4 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son

iki hafta için %23,7 olurken, konutta son iki hafta %18,40’ten

18,30’a düştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 9,8 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 %1,80-2,75 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk dört ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 337 bin 133 kişi

olarak %126,8 arttı, tüketici kredilerinde 422 bin 324 kişi ile

%115,6 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.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Gelire endeksli senedin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, vatandaşların tasarruflarını Türk

lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve

yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla hayata geçirilen

Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama

işlemlerinin 15-22 Haziran'da gerçekleştirileceği ve senetlerin

getirilerinin, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların

hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, 1 Temmuz 2023

tarihine kadar geçerli olacak.

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve

memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin

detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı

farklara ilişkin tabloyu yayımladı.

OECD, Türkiye büyüme beklentisini güncelledi

OECD, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3'ten

yüzde 3,7'ye çıkardı. 2023 yılı beklentisi ise yüzde 3,9'dan yüzde

3'e indirildi. Bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde

23,9'dan yüzde 72'ye, 2023 yılı tahmini yüzde 21,7'den yüzde

38,9'a çıkarıldı.

34

https://www.csgb.gov.tr/haberler/kamuda-3600-devrimi/


EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB'nin net rezervleri 1,7 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 3

Haziran haftasında 10,5 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta

net rezervler 12,2 milyar dolar düzeyindeydi.

TCMB’den KİT'lere 7 ayda 23,5 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayında kamu

iktisadi teşekküllerine (KİT) 1,8 milyar dolarlık döviz satışı

gerçekleştirdi. Böylelikle son 7 ayda KİT'lere yapılan döviz satışı

23,5 milyar dolara ulaştı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

SPK'dan yabancıyı halka arzlara çekmek için indirim kararı

Sermaye Piyasası Kurulu yurt içinde gerçekleştirilen halka

arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt

dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin

etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından

tahsil edilen ücretlerde indirime gitti. SPK ayrıca Borsa İstanbul

nezdinde “Emtia Pazarı” kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına

ilişkin çalışmalara başlandığını duyurdu.

Bakan Nebati'den tahsisli swap açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yurt dışı yerleşikler

için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı

yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası

cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." dedi.

Borsadan yabancı çıkışı Mayıs'ta 2022 rekoru kırdı

Mayıs ayında, yabancıların net satım işlemleri 885,2 milyon dolar

oldu. Net satım tutarı bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yabancıların borsadan çıkışında Garanti BBVA'daki pay alımları

etkili oldu.

'12'nci Kalkınma Planı' genelgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı, 12'nci Kalkınma Planı Genelgesi Resmi

Gazete'de yayımlandı. 2024-2028 dönemini kapsayacak

genelgeye göre, 54 adet özel ihtisas komisyonu ile 26 tane

çalışma grubu oluşturuldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Dünya Bankası 2022 küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası 2022 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde

3.2'den yüzde 2.9'a düşürdü. 2023 ve 2024 yılı büyüme

tahminleri de yüzde 3 oldu.

BM: Dünya şimdiye kadarki en ciddi ekonomik krizin eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın Ukrayna savaşı nedeniyle gıda

ve enerji alanında şimdiye kadar görülen en ciddi ekonomik

krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

ABD’de enflasyon yeniden 40 yılın zirvesinde

ABD’de Mayıs enflasyonu yıllık bazda yüzde 8.6’ya yükselerek

tahminleri aştı. Bu 1981’den beri görülen en yüksek seviye oldu.

ABD’de tüketici güveninde rekor düşüş

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi,

haziranda aylık 8,2 puan azalışla 50,2'ye inerek tüm zamanların

en düşük seviyesine geriledi.

ABD dış ticaret açığında rekor daralma

ABD'de dış ticaret açığı Nisan'da ihracattaki artış ve ithalattaki

düşüşle 107.6 milyar dolardan 87.08 milyar dolara geriledi.

Euro Bölgesi savaşa rağmen tahminlerden fazla büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 0.6 ile

tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayıs ayında geçen yılın

aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 50 azalarak 66 milyar dolar

oldu.

Varlık alım programını bitiren AMB'den Temmuz'da faiz artış

sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran ayı toplantısında

beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka varlık

alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini duyurdu. Temmuz'da

25 baz puanlık faiz artışına niyetli olduğunu belirten banka

ayrıca bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katladı

Bu yıl için Aralık 2021’de yüzde 3,6 enflasyon öngören

Bundesbank, enflasyon tahminini yüzde 7,1’e çıkardı.

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’e düşürdü

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11’den yüzde 9,5’e

düşürdüğünü duyurdu.

Hindistan Merkez Bankası'ndan faiz artışı kararı

Hindistan Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla

yüzde 4,90 seviyesine çıkardı.

Polonya 9. ayda da faiz artışlarını sürdürdü

Polonya Merkez Bankası yüksek enflasyonu kontrol altına almak

için politika faizini beklentiye paralel 75 baz puan artırarak

yüzde 6'ya yükseltti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

THY ile İstanbul Buhara uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları'na ait uçak 7 Haziran günü saat 07:42'de Buhara

havalimanına indi. Bu bağlamda, havaalanında tören etkinliği

düzenlendi.

Havayolu, İstanbul - Buhara - İstanbul güzergahında tarifeli

uçuşları Salı ve Cuma günleri gerçekleştirecektir.

Böylece Özbekistan ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuş sayısı 56'ya

ulaştı.

.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Özbekistan’da Covid-19 önlemleri sonlandı

10 Haziran 2022'den itibaren, hava yolculuğu, sınır tren

istasyonları ve karayolu kontrol noktalarından Özbekistan'a

giren Özbek ve yabancı vatandaşlar için koronavirüs

enfeksiyonuna ilişkin geçici kısıtlamalar kaldırılacaktır.

Fas’ta Ray temini için ihale açıldı

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML

niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldı. İhalenin

tahmini bütçesi yaklaşık 13,42 Milyon Dolar olduğu, ihaleye

katılması için aday tarafından yaklaşık 201.361,41 ABD Doları

güvence olarak yatırılması gerektiği belirtildi. Ayrıntılar

bağlantıdadır.

Rusya uçuşlarında sınırlama

Krasnodar, Anapa ve Gelencik Havaalanlarının kapatılması 12

Haziran tarihine kadar uzatıldı. Rusya Federal Hava

Taşımacılığı Ajansı, Rusya’nın güney ve merkez bölgelerinde

bulunan 11 havaalanına uçuşların 17. kez geçici olarak

sınırlandırılmasını uzattı.

THY’den Cezayir uçuşlarında artış olacak

Cezayir tarafından Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde

halihazırda günde 1 kez İstanbul-Alger arasında karşılıklı

olarak düzenlenen THY uçuşları arttı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 kısıtlamaları

döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle lideri olduğu

Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından yapılan güven

oylamasını 211 milletvekilinin desteğiyle kazandı.

→ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin'i, Ukrayna'nın tarımsal ihracatını Batı'ya karşı

"şantaj" olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

→ Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve

Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un aralarında bulunduğu 61

ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

→ Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı füze

denemeleri sonrası Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) savaş

uçaklarıyla tatbikat düzenledi.

→ Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı Devlet Duması’nda

yapılan oylama ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin

(AİHM) kararlarının artık uygulanmamasına karar verildi.

→ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda

yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar

çıkarılması kabul edildi.

→ NASA, halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan

hava olaylarını incelemek için bir çalışma ekibi kuracaklarını

açıkladı.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD'de, 6 Ocak Kongre baskını üzerine yapılan ilk özel

oturumu, yaklaşık 20 milyon Amerikalının takip ettiği

açıklandı.

→ Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, Çin ordusunun ayrılıkçı

girişimlere karşı Tayvan'ı savunmaya hazır olduğunu, bunun

için savaşı göze alacağını ifade etti.

→ İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Ruanda'ya gönderilecek

sığınmacılar için ayarlanan gelecek haftaki uçuşun

gerçekleşebileceğine hükmetti.

→ Japon hükümeti, yabancı turistlere Covid-19 salgını nedeniyle

kapattığı sınır kapılarını yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açtı.

→ Elon Musk, Twitter ile satın alma anlaşmasını tamamlamak

için spam hesaplar hakkında bilgi istediğini belirterek, sosyal

medya şirketini bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı

ve bu durumu anlaşma şartlarının "ihlali" olarak nitelendirdi.

→ Avrupa Birliği tarafından üzerinde geçici olarak anlaşmaya

varılan taslağa göre birlik içinde taşınabilir elektronik

eşyaların önemli bir kısmının gelecek modellerinde USB-C

şarj girişi kullanımı zorunlu olacak.
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KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon

Günümüzün en önemli viyolonselcilerinden Gautier Capuçon,

Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni

Orkestrası (CSO) ile 12 Haziran akşamı İstanbul Müzik

Festivali’nde.

Capuçon, Edgar’ın meşhur ‘Viyolonsel Konçertosu’nu

seslendirecek; CSO ise ‘gerçek bir İstanbul bestecisi’ olarak

anılan Cemal Reşit Rey’in ‘Enstantaneler ’ini ve Dvorak’ın ‘Yeni

Dünyadan’ senfonisini yorumlayacak.
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KÜLTÜR SANAT

Başkent Kültür Yolu Festivali Kapanış Konseri: Müzik Haller

Başkent Kültür Yolu Festivali”nin 12 Haziran 2022 Pazar akşamı

gerçekleştirilecek kapanışı üç sanat kurumunun ortak

seslendirecekleri “Müzik Haller” adlı konser ile olacak.

Konserde Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu kadim

müzik kültürümüzün en güzel örneklerini yöresel ve modern

danslar eşliğinde icra edecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu

oyuncuları Türk müzikallerinde yer alan şarkıları sanatseverler

için yeniden çalıp, seslendirip danslar eşliğinde izleyenlerle

buluşturacak. Devlet Opera ve Balesi solistleri ise sevilen seçkin

opera eserlerinden aryalar, napolitenler ve şarkılardan oluşan

programı seyirci ile buluşturacak.
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Bülent Ortaçgil 50. Yıl Özel Konseri

"Olmalı mı, Olmamalı mı", "Benimle Oynar mısın", "Sensiz

Olmaz", "Yüzünü Dökme Küçük Kız" adlı unutulmayan eserlere

imza atan söz yazarı, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil, müzik

hayatındaki 50. yılını kutluyor. Usta sanatçı, 12 yıl aradan sonra

çıkardığı, yeni ve ilk eserlerinin yer aldığı "Elli Buçuk" isimli

albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

50 yıldır dillerden düşmeyen şarkılarıyla Ortaçgil ve dostları 25

Haziran Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava sahnesinde…
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KÜLTÜR SANAT

Disney+ 14 Haziran’da yayın hayatına başlıyor

The Walt Disney Company'nin tüketicilere doğrudan yayın

servisi sağlayan dijital yayın platformu Disney+, 14 Haziran'da

Türkiye'de yayın hayatına başlayacak. Binden fazla film ve

400'den fazla dizi, belgesel, özel içerik arşivi ve yerli içerik,

platformda izleyiciyle buluşacak.

Dünyanın en çok izlenen filmleri olan Marvel filmlerinin de

yapımcısı Disney, Türkiye’de de Marvel film, dizi ve

animasyonlarının tümünü yayımlayacak. Bunun yanı sıra Disney

ve Pixar animasyonları ile National Geographic içerikleri de

Disney+’da olacak. Ayrıca Disney+, Türkiye’nin de en çok izlenen

film serisini bünyesine katmış. “Recep İvedik 7” Disney+’da

izleyiciyle buluşacak.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa
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