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Üyemiz
Özaltın Holding 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayın Nurettin ÖZALTIN’ı kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz.

Kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. 
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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

12-19 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 Temsicileri,
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Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi
RÖNESANS 



Pandeminin etkilerini yeni üzerinden atmaya çalışan küresel

ekonomi Rusya-Ukrayna savaşıyla yeni bir krizin eşiğine geldi.

Savaş bir yandan emtia fiyatlarını ve enflasyonu artırırken

diğer yandan enerji arz sorunlarını ve gıda güvensizliğini

derinleştiriyor. Barışın sağlanmasına ilişkin umutlar kısa

vadede azalırken savaşın uzaması senaryosu durgunluğun

artacağı beklentilerini yükseltiyor.

Dünya Bankası ve birçok uluslararası kuruluş global büyüme

beklentilerini aşağı çekiyor. Ne yazık ki yine resesyon ve

stagflasyon risklerini konuşur olduk.

2022’nin ilk yarısı neredeyse geride kalırken ülkemiz ve tüm

dünya için zor günlerin süreceğini görüyoruz. Ancak her

gecenin bir sabahı var.

Esenlikler dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Geçtiğimiz hafta dünya gündeminin

ilk sıralarında FED başta olmak üzere

Merkez Bankaları faiz kararları,

enflasyon ve enerji fiyatları vardı. Öyle

görünüyor ki enerji krizi ve enflasyon

uzunca bir süre tüm dünyayı

etkilemeye devam edecek.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri projesi için 13.06.2022 tarihinde Milli 

Eğitim Bakanlığı tematik izleme uzmanları izleme ziyaretinde 

bulunuldu.

Ziyarette MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü METEK

III Hibe Koordinatörü projemizin bugüne kadar gerçekleşen

faaliyetlerini inceledi. Görüşlerini ve eleştirini paylaşarak

gelecekte sürdürülecek olan faaliyetler için sorularımızı

cevaplandırdı.

Proje çıktılarından olan eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları incelendi.

Düzeltilmesi gerekli hususlar konusunda uzmanlar notlarını

paylaştılar. Proje için gerçekleştirilmesi planlanan toplantı

hakkında bilgi verildi.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta;

→ İlgili kamu kurumlarına ziyaretlerde bulunulmuştur.

→ Sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile görüşmeler

gerçekleştirilmiştir.

→ İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmeler bu kez Merkezimizde

gerçekleşti.

→ Türkiye MYM’nin 19 meslekte yürüttüğü mesleki yeterlilik

belgelendirme ve belge yenileme çalışmalarına devam

edildi.

→ Lider Yapı Öğretmenleri projesi için eğitmenlerle faaliyetlere

yönelik ön hazırlıklar sürdürüldü.

Üyelerimize;

→ Kişisel Verilerin Korunması hususundaki gelişmeler,

→ Sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler,

paylaşıldı.



MALİ HAYAT
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19/06/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğler

uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin

efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları

sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik

numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınır 3.000

Amerikan Dolarından 5.000 Amerikan Dolar olarak belirlenmiştir.

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği yayımlandı

Vergi 

Bodrum LOFT 

AKFEN



MEVZUAT

10

Kanun’da yapılan değişiklikler ile öne çıkan bazı hususlar şöyle;

6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Hizmetler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından

inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat

oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek,

değiştirilebilecek veya kaldırılabilecektir.

Yapı denetim Kanunu’nu bina kimlik sertifikası ibaresi

eklenmiştir. Bina kimlik sertifikası: Bu Kanun kapsamında

denetlenerek tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerine,

Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem

yapı sahibi ve ilgili vatandaşlarca hem de kamu görevlileri

tarafından ulaşılması amacıyla yapıya asılan sertifikayı ifade

edecektir.

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Mahalli

idarelerin birinci fıkra kapsamındaki toplam yatırım tutarı

ve/veya toplam işletme hizmet bedeli 100.000.000 Türk

lirasının altındaki projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri

için bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yetkilendirme

kararı aranmayacaktır.

Düzenlemelerin tümü bağlantıdadır. 

7410 Sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile çok sayıda uygulama hayata geçecek

Çevre Kanunu 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615-8.htm


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı bütçe

sonuçlarına göre ilgili ayda bütçe fazla verdi. Bir önceki ay

nisanda bütçe 50.167 milyon TL açık vermişti. 2022 yılı mayıs

ayında faiz giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payı %13,7

oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Gerçekleşmeleri 
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Bütçe giderlerinde borç verme kaleminde dikkat çekici yükseliş

gözlemlendi. Borç verme kalemi KİT’lerin katlandığı kayıpları

gidermek için onlara yapılan sermaye katkılarını ve verilen

borçları kapsamaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Gerçekleşmeleri 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan ayına

ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. On iki aylık cari

işlemler açığı 25.710 milyon ABD doları olmuştur. Nisan 2021 ise

31.409 milyon dolar idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri 
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Ödemeler dengesi Ocak-Nisan 2021 döneminde 9.059 milyon

dolar açık verdi. Bu yılın (Ocak-Nisan 2022) aynı döneminde ise

carı açık 21.073 milyon ABD doları oldu. Pandemi etkilerinin

zirvede hissedildiği 2021 yılında 50 milyar dolar idi. Bu yılın ilk

dört ayında ise bu oranın yarısı aşıldı. Carı açık 32 milyar doları

geçti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri 
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Konut satışları 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla

göre artış gösterdi. Türkiye genelinde mayısta 122 bin 768 konut

satışı gerçekleştirildi. Mayısta satılan konut sayısı nisan ayına

göre %7,73 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre %107,5 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 
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Ülke genelinde ipotekli konut satışları ise mayısta yıllık bazda

%177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Konut satışları içinde

ipotekli satışların payı %23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs

döneminde yapılan ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı

dönemine kıyasla %72,3 artarak 129 bin 707'ye yükseldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 
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Konut Fiyat Endekslerindeki yukarı yönlü hareket hızla devam

ediyor. Türkiye genelinde konut fiyat endeksinin metre kare

fiyatı ortalama 10.574 TL oldu. İstanbul için ortalama konut fiyat

endeksi 17.304 TL’ye ulaştı. İstanbul’da 120 m2 konut için fiyat

ortalama 2 milyon TL’yi aştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksleri  
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Yeni Konut Fiyat Endeksleri 2021 Mayıs ayında bir önceli aya

göre %31 artmıştı. Nisan 2022’deki artış ise %131 oldu. Antalya,

Burdur, Isparta, Aydın, Denizli, Muğla konut fiyat endeksi en

fazla artan iller arasında yer aldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksleri  

18



Tarımsal üretici fiyat endeksi mayıs ayında yeni üst düzeyleri test

etti. Yıllık artış %154 oldu. 2021 yılının aynı döneminde artış %20

idi. 2011 yılı baz alındığında tarımsal ÜFE’de en yüksek artış

görüldü.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal ÜFE
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro

endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık %128,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan

ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %125,2, inşaat ciro

endeksi %108,9, ticaret ciro endeksi %128,9, hizmet ciro endeksi

%145,7 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksleri
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TÜİK tarafından sanayi üretim endekslerinin nisan sonuçları

açıklandı. Aylık düzeyde artış ya da azalış olmadı. Yıllık bazda

artış rakamları ise yatay bir seyirde hareket etmekte.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri 
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Sanayi üretiminde en yüksek artış hem yıllık (%30,4) hem de

aylık (%23,50) ileri teknoloji gerektiren ürünlerde oldu. Dayanıklı

tüketim mallarındaki artış ise %5,8 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri 

22



TÜİK’in perakende satış hacmi rakamlarında nisan ayında yıllık

artış %14,7 oldu. Bu dönemde posta veya internet üzerinden

satışlarda artış %34,8 oldu. Tekstil, giyim ve ayakkabı perakende

satışlarındaki artış ise yıllık %72,5’e ulaştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış Endeksleri 
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Merkez Bankası tarafından 50 katılımcının yanıtlandırdığı

enflasyon, döviz kuru, faiz ve büyüme beklentilerini içeren

tahminler yayınlandı. Piyasa katılımcıları enflasyon beklentilerini

yukarı revize etti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi
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Küresel ekonomileri doğrudan etkileyen FED kararı 15 Haziran

tarihinde açıklandı. Başkan Powell basına yaptığı açıklamada

ABD Ekonomisi daha sıkı para politikaları devam edeceği ve yılın

geri kalanı için 50-75 baz puan arasında faiz artışı olacağı

sinyalini verdi.

Powell "Genel ekonomik faaliyetin yılın ilk çeyreğinde

yavaşlamasına rağmen hanehalkı harcamaları ve işletmelerin

sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi
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GSYH % 2022 2023 2024 Uzun Vade

MART 2,8 2,2 2 1,8

HAZİRAN 1,7 1,7 1,9 1,8

DEĞİŞİM -1,1 -0,5 -0,1 0

İŞSİZLİK 2022 2023 2024Uzun Vade

MART 3,5 3,5 3,6 4

HAZİRAN 3,7 3,9 4,1 4

DEĞİŞİM 0,2 0,4 0,5 0

ENFLASYON 2022 2023 2024Uzun Vade

MART 4,3 2,7 2,3 2

HAZİRAN 5,2 2,6 2,2 2

DEĞİŞİM 0,9 -0,1 -0,1 0

Fed, ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi.

Kaynak: FED



TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Dolar/TL’de artış yönlü hareket devam etti. Bu hafta dolarda

gündem FED’in açıklayacağı kararda idi. FED politika faizinde 75

baz puanlık artış oldu yaptı. İlk tepki dolarda kısmı zayıflama

oldu. Resesyona yönelik açıklamalar da dolar endeksindeki

düşüşte etkili oldu. Dünyada gelişmekte olan ülke para birimleri

dolar karşısında değer kazandı. Ancak takip eden günlerde

Dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükseldi.

Haftanın son iş gününde TL gelişmekte olan para birimleri

karşısında değer kazandı. Genel olarak TL ile paralel bir seyir

izleyen Güney Afrika Raundu ise en fazla değer kazanan para

birimi oldu. Tayland bahtı ise en fazla değer kaybeden

gelişmekte olan ülke para birimi idi.

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

Dünya genelinde gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler sıkı

para politikası izlemekteler. Para politikalarındaki sıkılaşma altına

olan yatırım talebini azaltmakta. FED açıklamasında ilk tepki,

altının spot fiyatının artması yönünde idi ancak ardından gelen

günlerde spot altın fiyatında kısmi azalma oldu. Kısmi olmasının

sebebi dünyadaki resesyon nedeniyle altının halen güvenli

liman olması olarak yorumlanabilir.

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre Özbekistan 8,7 ton altın

rezervini artırdı. Özbekistan’ı 5,6 ton ile Türkiye takip etti.

Böylece Türkiye altın rezervlerini yüzde 27,8’e karşılık gelen

436,7 tona çıkardı. Gram altın 1000 TL baremi kalıcı seviyesi ise

bu tutarın üstünde işlem görüyor. 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 %4,3 kazandırdı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol fiyatları üst seviyeleri test etmeye devam ediyor.

Dünyada akar yakıt fiyatları artış gösteriyor. Enerjide bu hafta

gündem ABD başkanı Joe Biden tarafından petrol şirketlerine

gönderilen yazı idi. Biden artan fiyatlar nedeniyle şirketlere

petrol üretimlerini artırma çağrısında bulundu.

FED açıklamaları karşısında brent petrolde ilk tepki aşağı yönlü

oldu. Zira resesyon beklentisinin devamı olarak talebin

baskılanacağı endişe ile fiyatlar aşağı yönlü hareket etti. Ancak

haftanın takip eden günlerinde düşen fiyatlar kayıplarını telafi

etti.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine zam gelmez iken motorin yeniden zamlı fiyat

ile satışa sunuldu. Dolar/ TL’de artan seyir akaryakıt

fiyatlarındaki sürekli artışı tetikliyor.

Fiyat değişiminde bir haber de benzinden geldi. Ancak bu

sefer değişimin yönü aşağı odu. 15 Haziran tarihinde Benzin

grubunun litre fiyatına gelen 95 kuruş indirimle 27,51 TL'ye

indirildi.
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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 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre

1,4 milyar dolar azaldı. Azalış gerçek kişilerin mevduatındaki

azalmadan kaynaklandı.

3 Haziran itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 269,3 milyara ulaştı Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

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

%23,7’deb, 24,9’a yükseldi. Konutta son iki hafta %18,30’ten

17,90’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 11 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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Türkiye’nin Risk Primi 

EKONOMİDE BU HAFTA

Son günlerde ekonominin gündeminde öne çıkan verilerden

birisi de Türkiye’nin risk primini gösteren CDS’ler.

Peki CDS ne anlama geliyor? Türkçede kredi risk primi veya

kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default

Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak

tanımlanabilir. Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç

verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız

sigorta poliçesine CDS denilmektedir.

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

primi 17 Haziran itibariyle 13.775 puan gerçekleşti. Türkiye risk

prmi yüksek (844) ülkeler arasında Rusya’nın ardından geldi.

Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya. ( 276,90)

34

560.89
533.01

567.63 549.4

605.64

705.4

716.12

872.26

844.16

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

K
a

y
n

a
k
: 
In

v
e

s
tı
n

g
.c

o
m
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TCMB net rezervi 5 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 10

Haziran haftasında 8,2 milyar dolarla Ocak ayından bu yana en

düşük seviyeye geriledi.

Merkez Bankası reeskont kredilerinde vadeyi uzattı, faiz

oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi

reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken,

faiz oranlarını da düşürdü.

Kısa vadeli borç stokunda rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre,

orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az

kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre

kısa vadeli dış borç stoku 182,4 milyar dolar oldu. Böylelikle bu

veride yeniden rekor görüldü.

Kurulan şirket sayısı yüzde 110; kapanan şirket sayısı yüzde 260

arttı

Kurulan şirket sayısı Mayıs ayında aylık yüzde 12,2 azalırken,

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,7 artış kaydetti. Aynı

dönemde şirket kapanışları ise aylık bazda yüzde 7,5 azalırken

yıllık olarak yüzde 260 arttı.

35



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Nebati: Gelire endeksli senetlere yönelik talep çok iyi durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Senetler'e

talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati ''Mali

disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam

edeceğiz'' dedi.

Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı

toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,3 milyar dolar

azalarak 163,7 milyar dolar oldu.

ABD'li bakan yardımcısı ekonomi yönetimiyle görüşecek

ABD Hazine Bakan yardımcısı Wally Adeyemo'nun önümüzdeki

hafta Türkiye ziyaretinde bulunacağı ve ekonomi yönetimi ile

görüşeceği açıklandı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz

ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı

devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye

gerçekleştirecek durumdadır." dedi.

Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye

ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te

yüzde 2,9 büyümesini bekliyor.

Mustafa Gültepe, TİM'in yeni başkanı oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı Mustafa Gültepe

oldu.
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Dünya

Fed'den "koşulsuz" fiyat istikrarını sağlama taahhüdü

Fed yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı

yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de

sunacağı raporda, enflasyonun Federal Açık Piyasa Komitesi'nin

(FOMC) uzun vadeli yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde

seyrettiği aktarıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonun

birçok ekonomide yükselmeye devam ettiğini belirterek, fiyat

istikrarını sağlama taahhütlerinin "koşulsuz" olduğunu ifade etti

İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi, politika faizinin

beşinci kez artırdı ve son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı

İsviçre Merkez Bankası, sürpriz bir kararla 50 baz puanlık artış

kararı aldı. Banka rekor düşüklükteki politika faizini 50 baz puan

artırarak eksi yüzde 0,25’e çekti.

Brezilya da faiz artışında Fed'i izledi

Brezilya Merkez Bankası, Fed'in ardından politika faizini 50 baz

puan artışla yüzde 13,25 seviyesine çıkardı.

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Politika faizini yüzde eksi 0,1 düzeyinde koruyan banka, sınırsız

devlet tahvili alımına devam edeceğini duyurdu.
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Dünya

Lagarde: AMB enflasyonu %2 hedefine getirmeye odaklanmalı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde,

AMB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye

odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması

gerektiğini söyledi.

Almanya’da enflasyon son 50 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya’da nisan ayında yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta

7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu

yana en yüksek orana ulaştı.

İtalya'da enflasyon Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyede

İtalya'da nisanda yüzde 6 olan yıllık enflasyon, petrol ve gıda

fiyatlarındaki artışın etkisiyle mayısta yüzde 6,8'e çıkarak Kasım

1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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Dünya

İngiltere ekonomisinde sürpriz daralma

İngiltere ekonomisi Nisan ayında yüzde 0,1 büyüme beklentisine

karşın yüzde 0,3 daralma kaydetti.

Fitch 2022 küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel

ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten

yüzde 2,9'a düşürdü.

ABD'de üretici fiyatları mayısta hızlı yükselişini sürdürdü

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde

0,8 ve yıllık bazda yüzde 10,8 artarak hızlı yükselişine devam etti.

OPEC: Küresel petrol üretimi Mayıs'ta azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol

üretiminin Mayıs'ta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil

azalarak yaklaşık 98 milyon 750 bin varile gerilediğini duyurdu.

Rusya Fransa'ya doğalgazı tamamen kesti

Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük doğalgaz dağıtıcılarından

GRTGAZ'dan yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Rus

enerji şirketi Gazprom'un sağladığı doğalgazın Fransa'ya akışının

durduğu belirtilirken İtalyan ENI de, Gazpromun gönderdiği gaz

miktarını yüzde 50 düşüreceğini bildirdi.
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→ AB Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi

yönünde görüş bildirdi. AB Komisyonu, Ukrayna gibi

Moldova'ya da "aday ülke" statüsü verilmesini, Gürcistan'ın

adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden

değerlendirilmesini istedi.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Enerji sektöründeki

fiyatların, enflasyonun, gıda ve akaryakıt, benzinle ilgili

sorunların bir bütün olarak yükselişi, mevcut ABD

yönetiminin ve Avrupa bürokrasisinin sistemsel hatalarının

sonucudur.” dedi.

→ İngiltere'nin, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade

edilmesine karar verdiği, WikiLeaks'in ise karara itiraz

edeceği açıklandı.
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→ ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1

milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını

duyurdu.

→ İngiltere, Kuzey İrlanda Protokolü'nü ihlal ettiği gerekçesiyle

Avrupa Birliği'nin (AB) başlattığı yeni hukuki sürecin "hayal

kırıklığı" yarattığını belirterek, AB'nin önerilerinin sorunları

çözmeyeceğini bildirdi.

→ Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet

Başkanı Şi Jinping, BRICS liderler zirvesine ev sahipliği

yapacak. 23 Haziran'da gerçekleştirilecek BRICS zirvesi

çevrimiçi olarak yapılacak.

→ ABD Başkanı Joe Biden, ülkede galon başı 5 doların üzerine

çıkarak rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol

şirketlerine bir mektup yazarak, üretimi artırma çağrısında

bulundu.

→ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,

yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğu ve

3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirterek, "21. yüzyılın

barış planı yenilenebilir enerjiler." dedi.

→ ABD yönetimi, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı

Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5

Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.
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→ NASA, güneş sistemi yakınındaki cüce bir yıldızın

yörüngesinde yer alan, Dünya'ya benzer iki kayalık

ötegezegen keşfedildiğini bildirdi.

→ NBA final serisinde Boston Celtics'i 4-2 ile geçen Golden

State Warriors sezonu şampiyon olarak tamamladı.

→ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge,

Avrupa'nın, geçen aydan bu yana dünyada yayılan maymun

çiçeği virüsünün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü belirtti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Özbekistan’da yenilenebilir enerji üretimi hedefi

Özbekistan, önümüzdeki yıllarda toplam kapasitesi 8 GW'ın

üzerinde olan yenilenebilir enerji kaynakları (RES) kurmayı

planlıyor. Özbekistan ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarının

payını 2030 yılına kadar ülkedeki elektrik üretiminin %25'ine

çıkarmayı hedeflediğini kaydetti. Özbekistan'ın küresel ısınmayla

mücadele konusundaki yenilenen taahhüdüne göre, 2030 yılına

kadar GSYİH birimi başına belirli sera gazı emisyonlarının 2010

seviyelerine kıyasla %35 oranında azalması gerekiyor.

44

Japoma Spor Merkezi-Kamerun 

YENİGÜN



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Norveçli vatandaşlar için ulusal kimlik kartı ile Türkiye’ye giriş

Türkiye, pasaportlarının yenilenmesinde yoğunluk nedeniyle

sıkıntılar yaşayan Norveçliler için 2022 yılı sonuna kadar

Norveç pasaportu yerine ulusal kimlik kartlarını kabul edecek.

Savaş Macaristan’ın enerji yatırımlarını yönlendiriyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'ın enerji

bağımsızlığı konusunda yeni hedefler belirlenmiştir. Ülkede

2030 yılına kadar yerel enerji kaynakları içinde yenilenebilir

enerjinin payının %21 olması; ayrıca 2030 yılına kadar 6

gigawatt enerji üretecek güneş enerjisi kapasitesine sahip

olunması hedeflenmiştir.

Savaş Slovakya’nın enerji yatırımlarını yönlendiriyor

Slovakya, özellikle Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya olan

enerji bağımlılığını azaltma ihtiyacı nedeniyle yenilenebilir

kaynaklara daha fazla yatırım yapmaya başlamıştır. Slovakya

Ekonomi Bakanlığı, Kurtarma Planı kapsamında finanse

edilecek yeni yeşil enerji santrallerinin inşası için 18 milyon

Avro'luk bir çağrı yayımladı.

Polonya’da yenilenebilir enerji

Polonya’da karadaki rüzgar çiftlikleri için mesafe kurallarını

gevşeten bir yasa tasarısının Haziran ayı sonuna kadar

yürürlüğe girecek.
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KÜLTÜR SANAT

BİFO ile bir prömiyer: Tan Dun 

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, aralarında

Grammy ve Oscar’ın (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger

Hidden Dragon) da bulunduğu pek çok prestijli ödülün sahibi

olan Tan Dun, İstanbul Müzik Festivali kapsamında 22 Haziran

akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde.

Dun’un, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Stanford Live’ın Bing

Konser Salonu’nda, kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey

Botvinov ve New Century Oda Orkestrası tarafından dünya

prömiyeri yapılan İkili Konçerto’su, aynı muhteşem solistlerle bu

defa Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte

seslendirilecek.
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Evgeny Grinko Ankara’da

'Valse' adlı eseriyle büyük beğeni kazanan Rus besteci ve

piyanist Evgeny Grinko, 25 Haziran Cumartesi akşamı Ankara

Congresium’da sahne alacak.

Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan sanatçı, 2015 yılı

albümü 'Silent Like Water’ı İstanbul’da kaydetmişti. Duygusal

besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren

sanatçının bu eseri, YouTube'da 30 milyondan fazla kez dinlendi.
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İcra ve Zarafet Sergisi 

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Derya Yücel küratörlüğünde

İcra ve Zarafet sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sergi, 20 güncel sanatçının farklı medyumlardaki üretimleri ile

Erimtan Müzesi’nin Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemlerine

ait arkeoloji koleksiyonu arasında bağlamsal bir ilişki kurmayı

amaçlıyor.

İcra ve Zarafet sergisi 17 Temmuz’a kadar pazartesi hariç her

gün 10:00-18:00 saatleri arasında Erimtan Arkeoloji ve Sanat

Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

https://erimtanmuseum.org/
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Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girdi

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli 9 film vizyona girecek.

Haftanın öne çıkan yapımı ise usta oyuncular Liam Neeson,

Monica Bellucci, Guy Pearce, Ray Stevenson ve Taj Atwal'ın

başrollerini paylaştığı aksiyon filmi «Geçmişe Dönüş».

Martin Campbell'in yönetmen koltuğunda oturduğu film,

peşindekilerden kurtulmak için çok geç olmadan yıllardır

kazandığı becerilerini kullanmak zorunda olan bir suikastçının

hikayesini anlatıyor.
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