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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

20-26 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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Saros FSRU Terminali ve Kara Bağlantı Hattı Projesi 

UNİTEK  



Toplantımızda sendikamızın öncelikli gündem maddelerini ele

alma ve sektör sorunlarımızla ilişkin görüş alışverişinde

bulunma fırsatını yakaladık. Konuk konuşmacımız sayın Burcu

Aydın Özüdoğru, ufuk açıcı sunumuyla ekonomik gelişmelere

ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Sektörel konular ve ekonomik gündemin yoğunluğu bir

yandan tüm hızıyla sürerken haftanın bir diğer önemli

gündemi kuşkusuz Marmaris’teki yangındı. Maalesef yine

güzelim ormanlarımızın kül oluşuna şahit olduk. Gece

gündüz demeden büyük fedakarlıkla yangının kontrol altına

alınması için çaba sarf eden tüm ekiplere, gönüllülere

teşekkür borçluyuz.

Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Geçtiğimiz hafta, Haziran ayı Yönetim

Kurulu toplantımızı sendikamız genel

merkezinde değerli çalışma

arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdik.

Pandemi sebebiyle online platforma

taşıdığımız toplantılarımızı yeniden

yüz yüze gerçekleştirebilmek mutluluk

verici.
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Astana Su Dağıtım ve Kanalizasyon Projesi, Kazakistan 

ALSİM ALARKO 



TOPLANTI
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Yönetim Kurulu Toplantımız

Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantımız, 21 Haziran Salı günü

Celal Koloğlu başkanlığında genel merkezimizde gerçekleştirildi.

Toplantının ilk bölümünde sendikamız faaliyetleri ve sektör

sorunları çerçevesinde gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantının ikinci bölümüne konuk konuşmacı olarak Hazine ve

Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Eski Genel Müdürü, IMF Eski

Ekonomisti, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Burcu Aydın Özüdoğru katıldı.

……………………..



TOPLANTI
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Yönetim Kurulu Toplantımız

Özüdoğru toplantıda küresel ekonomik gelişmeler ve

sonrasında Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ele alan bir

sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından soruları yanıtladı.

……………………..



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta;

→ Haziran ayı yönetim kurulumuz toplantımız gerçekleştirildi.

→ 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.

→ Lider Yapı Öğretmenleri projesi için eğitmenlerle faaliyetlere

yönelik ön hazırlıklar sürdürüldü.

Üyelerimize;

→ Sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler,

→ Yurtdışı iş forumları

→ Sektörel mevzuat gelişmeleri

paylaşıldı.



BANKACILIK DÜZENLEMELERİ
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Bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları

tarih itibarıyla altın dahil yabancı para nakdi varlıklarının TL

karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu

Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına

göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından

büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu

Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi

kullandırılmayacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama

standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama

yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirme

konsolide bilançolar üzerinden yapılabilecek.

Kararın tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

BDDK bağımsız denetime tabi şirketlerinin YP nakdi varlıklarının 

15 milyon TL'den fazla olması halinde, YP nakdi varlıklarının,

aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük 

olanının %10'unu aşması durumunda, kredi kullandırılmamasına 

karar verdi.

Kredi İşlemleri

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1127


BANKACILIK DÜZENLEMELERİ

BDDK, konut kredilerinde kredi değer oranlarını güncelledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 1. el ve 2. el

konutlar için konut teminatlı kredilerinde kredi değer oranını

tutar bazlı farklılaştırdı.

Enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;

 Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için %90,

 Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar

için %70,

 Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar

için azami 3,5 milyon TL,

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı;

 Konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için %90,

 Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar

için %70,

 Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar

için %50,

 Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar

için azami 2,5 milyon TL olarak belirlendi.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut

kredisi imkanı bulunmuyor.
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MALİ HAYAT

10

GİB’den yapılan duyuru ile mükellefler vergilendirmeye ilişkin

ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde katlandığı

maliyetleri azaltmak, sunulan hizmetler açısından hizmet

standardı ve zaman tasarrufu sağlamak, vergi dairesi işlemlerini

kolaylaştırarak diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet

verilebilmesini sağlamak amacıyla başlıkta belirtilen sözleşmelerin

ve bilgilerin verilmesine ilişkin işlemlerin İnternet Vergi

Dairesindeki “Beyanname İşlemleri” bölümünde yer alan “İsteğe

Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi” menüsüne girilerek

yapılabilecektir. Ayrıntılar bağlantıdadır.

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı 

mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve 

sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin İnternet Vergi 

Dairesi üzerinden verilebilecek. 

Vergi İşlemleri

Kastamonu Havalimanı

GENA

https://www.gib.gov.tr/node/160253


ATAMALAR
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Hakim ve Savcı Atamaları

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim

ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının

atanmalarına ilişkin kararname 25 Haziran 2022 tarihli Resmi

Gazete'de yayımlandı.

YAPI MERKEZİ



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.

20-24 Haziran 2022 tarihlerinde

 Ankara Aso-Sem Eğitim Merkezinde Bireysel İnşaat Boyacısı

 İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş Yangın Yalıtımcısı adaylarının

mesleki yeterlilik sınavı yapılmıştır.



ÜYELERİMİZDEN
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GAMA Endüstri, petrokimya şirketi Maleik Anhidrit Üretim A.Ş. 

ile 50.000 ton/yıl kapasiteli Maleik Anhidrit Üretim Tesisi 

Projesi için 15 Haziran 2022’de sözleşme imzaladı

GAMA Endüstri, petrokimya şirketi Maleik Anhidrit Üretim A.Ş.’nin

Kocaeli - Dilovası GEBKİM’de doğrudan yabancı yatırım olarak

yapmayı planladığı 50.000 ton/yıl kapasiteli Maleik Anhidrit

Üretim Tesisi Projesi’nin Detay Proje Mühendislik ve Satınalma

Mühendisliği Yönetimi Müteahhitliğini üstlenerek Maleik Anhidrit

Üretim A.Ş. ile sözleşme imzaladı. Projenin inşaat ve montaj

işlerinin 2022 yılı içinde başlatılması planlanmakta.

50.000 ton/yıl kapasiteli Tesisin faaliyete geçmesiyle, Türkiye’nin

hammadde bağımlılığının azaltılarak 100 milyon dolarlık ithalatın

önüne geçilmesi hedefleniyor.

GAMA ENDÜSTRİ



Merkezi Yönetim Bütçe Giderinin 2022 yılı gerekçesi için ek

ödenek verilmesine karar verilmiştir. 2022 Bütçe Giderlerinde

başlangıç ödeneğinin %61 fazlası ek ödenek verildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ek Bütçe 
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Yatırım kalemini ifade eden sermaye giderleri ise başlangıç

ödeneğinin %56’sı oranında artış gösterdi. Başlangıç ödeneği

132.254 milyon TL olan sermaye giderlerine 74.093 milyon TL’lik

ek bütçe TBMM plan bütçe komisyonunda kabul edildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ek Bütçe 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulunun

haziran toplantısından çıkan karar politika faizinin sabit

bırakılması yönünde oldu. Merkez Bankası politika faizini %14

düzeyinde belirlemeye devam etti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı 
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Politika faizini %14 olarak sabit tutan TCMB böylece son yedi

toplantıda faiz oranlarını sabit bırakmış oldu. Karar özetinde

yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir

şekilde devamı için uygun zemin oluşturulmasına işaret

edilmekte.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 1771 iş yeri

tarafından cevaplandırılan sorular ile reel kesimin iktisadi

yönelimlerini yansıtan anketin sonuçlarına göre reel kesim

güveni aşağı yönlü eğilim göstermekte.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi

18



İnşaat sektöründe güven bu yılın Haziran ayında pozitif değer

gösterdi. Geçtiğimiz ay sektörde güven endeksindeki değişim

eksi değer almıştı. İnşaat sektöründe artarken perakende ve

hizmet sektörü güven endeksi azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
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İnşaat sektörü güven endeksi bina, bina dışı ve özel inşaat

faaliyetlerini kapsamaktadır. İnşaat sektörü güven endeksi 2017

Haziran ayında kötümserliğe işaret eden 100 değerinin altında

olmakta. Sadece 2020 yılının Temmuz ayında inşaat güven

endeksi 100 değerinin üstünde oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
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Tüketicide güven TÜİK tarafından son açıklanan Haziran ayı

verisine göre tarihi düşük seviyeleri gördü. Tüketici güven

endeksinin 2012 yılından beri gözlemlenen rakamlarında ilk defa

son üç ayda 70 bareminin altında bir değer aldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi 
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Satın Alma Gücü Paritesinin 2021 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin

2021 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin

fiyat düzeyi endeksi 40 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB)

ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve

hizmet sepetinin, Türkiye'de 40 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın

alınabileceğini göstermektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Satın Alma Gücü Paritesi 
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Haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %117,31, aylık

%7,45 arttı. Tarımsal girdi endeksi 2020 yılının Nisan ayında 7,61

seviyesinde idi ilerleyen aylarda yatay bir seyir izledikten sonra 2021

yılının üçüncü çeyreğinde artan hızda artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Girdi Endeksi 
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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



Doların hareketi hafta boyu yatay bir seyir izledi. Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasından Perşembe günü açıkladığı faiz

kararının beklentilere paralel sabit tutulması ile dolar/TL’de bir

dalgalanma olmadı. Buna karşılık haftanın son iş günü BDDK’nın

Türk Parasının Kıymetini Koruma gayesiyle getirdiği

düzenlemelerin etkisi TL’nin değer kazanması ile sonuçlandı.

TL Cumartesi günü dolara karşı en fazla değer kazanan para

birimi arasında yer aldı.

Öte yandan Merkez’den metinde, finansal piyasalarda artan

belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen

yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme

gayretlerinin vurgulanmasıyla kur cephesinde hafta sakin

kapandı.

Dolar endeksi hafta boyu 104,7 ile başladı 104,2’ye geriledi.

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 altın piyasası FED Başkanı Powel’ın

açıklamalarına odaklandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki

düşüşe rağmen güvenli liman altın fiyatları da düşüş gösterdi.

Spot aldın 1.825 dolar seviyelerinden satış gördü. Ancak

dünyada artan jeopolitik riskler ve resesyon beklentileri altına

olan talebi artırabilir. Geçtiğimiz hafta 14 Haziranda altın son üç

ayın en düşük düzeyini görmüştü. (1.804 dolar)

Yurt içinde gram altın da bu hafta sakin bir patikada işlem

gördü. Dünyada düşen altın fiyatlarına paralel yurt içinde gram

altın haftanın son iş günü 1000 TL bareminin altına geriledi.

Altın 2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %117

kazanç; 10 gün öncesine kıyasla %2,30 kaybettirdi.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Dünyada petrol fiyatlarının üst seviyeleri test ettiği noktalardan

geri dönüş başladı. Hatta uzmanlar Brent Petrolün 100 dolar

seviyesinin altını işaret etmekte.

Dünyada parasal sıkılaşma politikaları, yüksek enflasyon

küresel resesyon endişeleri petrol talebini geri çekerek brent

petrol fiyatlarını baskılıyor. Öte yandan Çin’de de durgunluk

beklentisi ile gelen talep daralması petrol fiyatlarının aşağı

yönlü baskılıyor.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın resesyon olasılığı ile

ilgili değerlendirmeleri petrol piyasasında bu hafta

fiyatlamalara yön veren temel unsurlardan biri oldu.

K
a

y
n

a
k
: 
O

P
E

C

27



Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine ve motorin için zam haberi gelmedi. Fiyat

düzeyi geçtiğimiz hafa ile aynı kaldı.

Dünyada petrol piyasasındaki düşüşün yurt içi bayi fiyatlarına

da yansıması beklentisi oluşmakta.
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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

400 milyon dolar azaldı. Azalış hem gerçek hem de tüzel

kişilerin mevduatındaki oldu.

17 Haziran itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 268,6 milyara ulaştı Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

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

%24,9’dan, %27,9’a yükseldi. Konutta son iki hafta %17’90’tan

18,30’a yükseldi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 5,4 milyar TL değerinde artış

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

Mevduat bankalarında verilen konut kredilerinin 271.217.041

TL’si beş yıldan uzun vadeli olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe 17 Haziran itibariyle yıllık yüzde değişim

toplamda 62 olurken, TL ve YP olarak gerçekleşen değişim

sırasıyla %54,3 ve %75,8 oldu.

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

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

864’e kadar yükselmişti. Bu hafta CDS’lerde kısmı düşüş

yaşanabildi. Ancak halen 800 bareminin üstünde .

CDS bir tür sigorta poliçesidir. Aynen diğer bilinen sigortalarda

olduğu gibi, belli bir ücret karşılığı ödenmeme olasılığına karşı

risk, sigorta edilmektedir.

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

primi 17 Haziran itibariyle 13.775 puan gerçekleşti. Türkiye risk

prmi yüksek (805) ülkeler arasında Rusya’nın ardından geldi.

Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya. ( 288)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB'nin net rezervi 7,4 milyar dolara geriledi

TCMB verilerine göre 17 Haziran haftasında brüt rezerv 101

milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 102,5

milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervler ise 8,2 milyar

dolardan 7,4 milyar dolara çekildi.

Yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 100'ün üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, yurt dışı

üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde

100,5 artış kaydetti.

Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 236,8 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan

yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl

sonunda 251 milyar dolar iken 2022 Nisan sonunda 236,8 milyar

dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bakan Nebati: GES'e 6,6 milyar TL'lik talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelire endeksli

senetlere 6,6 milyar TL'lik talep geldiğini söyledi.

Bakan Bilgin’den zam açıklaması

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına enflasyon farkının

üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin, asgari ücretle

görüşmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta açıklama

yapılacağını kaydetti.
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Dünya

Fed, ABD bankalarının stres testi sonuçlarını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük

bankaların şiddetli bir resesyon sırasında hanehalkı ve

işletmelere borç vermeye devam etmesine izin verecek güçlü

sermaye seviyelerine sahip olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed Başkanı Powell: Devam eden faiz artışlarının uygun

olacağını öngörüyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, gelecek aylarda

enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını

belirterek, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını

öngördüklerini ifade etti.
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Dünya

IMF, ABD'nin büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin

büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için

tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirdi.

Moody's ABD'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin

kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit

etti.

Powell: İşsizliğin yükselme riski var

Fed Başkanı Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin

sunumunda işsizliğin yükselme riskinin olduğunu söyledi.

Komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonla

mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu söyledi.

AMB Başkanı Lagarde'dan Temmuz ve Eylül sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faizleri,

Temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puan artırmaya niyetli

olduklarını, Eylül'de de yükseltmeyi planladıklarını söyledi.

AMB: Avrupa ekonomisi stagflasyon senaryosundan uzak

görünüyor

Avrupa Merkez Bankası'nın analizi Avrupa ekonomisinin

stagflasyon senaryosundan uzakta olduğuna işaret etti. Bununla

birlikte ekonomistler belirsizliğin yükseldiğine vurgu yaptı.
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Dünya

Biden'dan petrol şirketlerine üretimi artırma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatları ile

mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyetine davet

ederken, petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri

gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülke ekonomisinde

resesyon tehlikesi görmediklerini belirterek, daha istikrarlı bir

ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını belirtti.

ABD'de tüketici güveni tarihi düşük seviyeye geldi

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven

endeksi, Haziran'da aşağı yönlü revize edilerek 50 ile tüm

zamanların en düşük seviyesine indi.
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Dünya

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon Mayıs ayında yüzde 9,1 ile 40 yılın

zirvesine ulaştı.

İngiltere'de tüketici güveni rekor düşük seviyede

İngiltere'de tüketici güveni rekor düşük seviyeye geriledi.

Araştırma firması GfK Ltd. güven oranının Haziran ayında 1 puan

düşerek 41’e gerilediğini kaydederken bu rakamın anketin

yapıldığı 48 yıllık dönemin en düşük seviyesi olduğu belirtildi.

Almanya'da üretici enflasyonu rekor tazeledi

Almanya'da Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre

üretici fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 33,6 yükselişle rekor tazeledi.

Çin'de bankalar gösterge faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası'nın gevşemeci para politikasına ara

vermesinin ardından Çin'de bankalar için gösterge faiz de sabit

tutuldu.

Japonya'da enflasyon yine Japonya Merkez Bankası'nın hedefini

aştı

Japonya'da enflasyon art arda ikinci ayda da Japonya Merkez

Bankası'nın hedefini aşarken, ülkede uygulayan gevşemeci para

politikası da yeniden gündeme geldi. Japonya Başbakanı Fumio

Kishida, Japonya Merkez Bankası'nın gevşeyici para politikasının

uygulamada kalması gerektiğini söylemişti.
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Dünya

Kanada enflasyonu 40 yılın zirvesini gördü

Kanada'da Mayıs ayı için yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile son 40

yılın zirvesine çıkarken piyasaların büyük bölümünün

önümüzdeki toplantıda 75 baz puanlık bir artış yapılmasını

beklediği belirtiliyor.

Norveç'te 20 yılın en sert faiz artışı

Norveç Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artışla

yüzde 1,25'e çıkardı. Böylelikle banka 20 yıl sonra ilk kez 50 baz

puanlık faiz artışı yaptı.

Kriz kahini Roubini'den hisse ve tahvillerle ilgili yeni tahmin

2008 küresel finans krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nouriel

Roubini, ABD'de bu yıl bir resesyon yaşanmasının olası

olduğuna dikkat çekerek tahvil ve hisse fiyatlarında daha fazla

düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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→ 26-28 Haziran'da Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau

Sarayı'nda yapılacak G7 Liderler Zirvesi‘nde, Rusya-Ukrayna

savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar, enerji fiyatları ve

güvenliği, Çin ve yüksek enflasyon gündemde olacak.

→ Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve

Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

→ Fransa'da yeni düzenlenen genel seçimlerde Ulusal Meclis'te

salt çoğunluğu sağlayamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel

Macron siyasi ittifak çalışmalarına başladı.

→ İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali

Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Meclisi feshederek

erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

→ Beyaz Saray, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi olan Yüksek

Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeren (HIMARS)

450 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacaklarını

duyurdu.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım

baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara,

finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

→ Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini solcu aday Gustavo

Petro kazandı.
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→ Rusya lideri Putin, Moskova'da düzenlenen askeri törende

nükleer başlık taşıyabilen ve 'yenilmez' olarak nitelediği

kıtalararası Sarmat füzelerinin yıl sonunda hizmete gireceğini

açıkladı.

→ Avrupa Birliği, üçünü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına

"çevre" ve "çalışma standardı" konularında şartlar getirmeye,

bunlara uymayanlara yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

→ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye

üzerinden Suriye'ye yönelik yapılan yardımların süresinin bir

yıl daha uzatılmasını istedi ve "Suriye halkından

vazgeçemeyiz" dedi.

→ ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını anayasal güvence

altına alan kararı iptal etti.

→ İngiltere, İskoçya ve Galler'de demir yolu işçileri son 30 yılın

en büyük grevine çıktı.

→ 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Rus gazeteci Dmitry

Muratov, ödülünü Ukraynalı mülteci çocuklar yararına 103,5

milyon dolara sattı.

→ Kanada’nın Manitoba eyaletinde mevsim normallerinin

üzerinde seyreden sıcaklıklarda 134 yıllık rekor kırıldı.
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Özbekistan’da yenilenebilir enerji üretimi hedefi

Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu Jogorku Keneş 22 Haziran'da

yaptığı toplantıda Kırgızistan ile Uluslararası Kalkınma Derneği

(International Development Associatio onaylamaya karar verdi.

Parlamento basın servisinin bildirdiğine göre, bu anlaşma

kapsamında Dünya Bankası Batken bölgesinin kalkınması için 50

milyon dolar tahsis edecek.

Fonlar, Batken bölgesindeki ikinci "Ekonomik Bölgesel Kalkınma"

projesine yönlendirilecek. Proje uygulama süresi 2022'den

2027'ye kadar devam edecek.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Yunanistan’da KÖİ projeleri

Yunanistan Kamu-Özel Ortaklıkları Komitesi, 22 Haziran 2022

Çarşamba günü, yol çalışmaları ve su yönetimini içeren 1,5

milyar Euro değerindeki beş yeni projeyi onaylamıştır.

Savaş Almanya’nın enerji politikalarını yönlendiriyor

Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’nın yaptığı

açıklamada, Federal Hükümet içerisinde yapılan oylamanın

ardından, gaz acil durum planının uyarı seviyesinin ikinci

aşamaya ulaştığı belirtilmektedir. Buna rağmen arz

güvenliğinin şu anda garanti altında olduğu, ancak durumun

gergin olduğu ifade edilmektedir.

Karadağ’da alt yapı yatırımları

Batı Balkanlar Yatırım Sistemi (WBIF) Operasyonel Kurulu

toplantısında, yeni altyapı projelerinin hazırlanması ve

uygulanması için Karadağ'a 1,2 milyon Avro tahsis edildiği

duyuruldu.

Kanada’da çevre önlemleri

Kanada’da tek kullanımlık zararlı plastik ürünlere" yasaklama

tedbirleri getirileceği ifade edilerek yasaklamalara ilişkin

ayrıntılar paylaşılmıştır. Plastik market poşetleri, Plastik çatal

bıçak, Geri dönüşümü zor, sorunlu plastik kaplar, Plastik

bardak taşıma ambalajı, Plastik karıştırma çubukları, Pipetler.
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29. İstanbul Caz Festivali 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 29'uncu kez

düzenlenen «İstanbul Caz Festivali» 25 Haziran-7 Temmuz

tarihleri arasında 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı

ağırlayacak.

Festival kapsamında konser verecek isimler arasında beş

Grammy ödüllü Dianne Reeves, Melody Gardot, John

McLaughlin, Enrico Pieranunzi, Teoman, Kalben, Yom, Boom

Pam ve Kutiman yer alıyor.

"Parklarda Caz" konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki parklara yayılacak.
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Bilkent Senfoni Orkestrası sezon kapanışını 

Fazıl Say ile yapıyor

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Bilkent Senfoni

Orkestrası Kapanış Konseri kapsamında 2-3 Temmuz

tarihlerinde başkentli sanatseverlerle buluşacak.

Konser Programı

James Feddeck, şef

Fazıl Say, piyano

A. Webern | Langsamer Satz

I. Stravinsky | Ateş Kuşu

R. Schumann | Piyano Konçertosu, Op.54
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Elvis Presley'nin hayatı beyaz perdede

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girdi.

Haftanın dikkat çeken yapımı ise "Elvis". "Romeo Juliet" ve

"Muhteşem Gatsby" filmlerinin yönetmeni Baz Luhrmann'ın yeni

filmi "Elvis", müziğin efsane ismi Elvis Presley'nin hayatını beyaz

perdeye taşıyor. Presley ve menajeri Albay Tom Parker

arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seren film, Elvis

Presley'in müziğinin gelişimini ve unutulmaz bir müzisyene

dönüşmesinin hikayesini ele alıyor.

Austin Butler'ın Elvis Presley'i canlandırdığı filmde, ünlü

oyuncular Tom Hanks ve Olivia Dejonge rol aldı.
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Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Başvuru Süresi 

30 Haziran 2022.

Ayrıntılar bağlantıdadır. 
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