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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

27 Haziran – 3 Temmuz 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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Değirmen Üstü HES-Maraş

GÜLSAN



Küresel enflasyon ve işsizlik sorunu ile birlikte stagflasyon

riskinden söz ediliyor. Enflasyonun iş gücü piyasalarına

etkilerini yönetebilmek, enflasyonla mücadele ederken iş

gücünü piyasasını koruyabilmek hayati derecede önemli.

Çatı kuruluşumuz TİSK’in işveren tarafını temsil ettiği Asgari

Ücret Komisyonu geçtiğimiz hafta bir araya gelerek

önümüzdeki 6 aya ilişkin asgari ücret artış kararına imza attı.

İşçi-işveren kesimleri için hayırlı olmasını diliyorum.

Önümüzdeki süreçte istihdamın korunması ve artırılması için

verilecek desteklerin içinden geçtiğimiz bu zor günlerde kritik

öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Enflasyon küresel ekonominin en

öncelikli sorunlarından biri olmaya

devam ediyor. Ülkemizde ve tüm

dünyada kamu otoriteleri bir yandan

enflasyonla mücadele ederken bir

yandan da işsizlik sorununu

gündemlerinde tutuyorlar.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri Projemiz kapsamında MEB bünyesinde

çalışan yapı teknik öğretmenlerine düzenlenecek olan iş başı

eğitim programlarının belirlenmesi sürecinde sendikamız İnşaat

Boyacısı, Alçı Levha Uygulayıcısı ve İskele Kurulum Elemanı

mesleklerinde eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarını tamamlamıştır.

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

Buna göre projemizde 

eğitim ihtiyaç analizi 

çıktılarına göre eğitim 

programlarımız belirlenmiş, 

söz konusu çalışmalar Milli 

Eğitim Bakanlığı Mesleki ve  

Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğüne iletilmiştir. 
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri 

projesinin önemli 

ayaklarından İş başı 

eğitimleri kapsamında 

projede geçen her üç 

meslek için de taslak 

saatlik ders programı 

hazırlandı. 

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

Çalışmalar bu hafta da devam etti. Söz konusu ders

programlarının taslak içerikleri Projemizde görev alan yapı

öğretmenlerince hazırlandı.



FAALİYETLERİMİZ
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YOL-İŞ - İNTES iş birliği ile sektörün çalışma hayatına destekte 

tarihi adımlar atılmaya devam ediliyor

YOL-İŞ İNTES İŞ BİRLİĞİ

Sendikamız ve Türkiye’nin en önemli işçi sendikalarından

YOL-İŞ Sendikası ile 31-Mayıs-2021 tarihinde imza edilen

“Sağlıklı ve Güvenli İşyerleri Beyannamesi”, Uluslararası Çalışma

Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder’a takdim edilmişti.

Söz konusu Beyanname’de sağlık ve güvenliğin temel bir hak

olarak kabul edilmesi talebi özel önem verilerek iletilmişti.

YOL-İŞ ve İNTES’in imza ettikleri ortak deklarasyon ile dahil

oldukları bu küresel girşim başarıya ulaştı.

ILO tarafından bu yıl 110’nuncusu düzenlenen Uluslararası

Çalışma Konferansı’nın 10-Haziran-2022 tarihli oturumunda

çalışma yaşamında sağlık ve güvenliğin temel bir hak olarak

kabul edildi.

Söz konusu karar için İNTES ve YOL-İŞ birlikte öncülük etmiştir.

Böylece iş sağlığı ve güvenliği ilkesi İLO’nun 1998 yılından beri

yürürlükte bulunan Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar

Bildirgesi’nde beşinci ilke olarak yer aldı.



FAALİYETLERİMİZ
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YOL-İŞ İNTES İŞ BİRLİĞİ

Muhatap işçi Sendikamız YOL-İŞ’in üst örgütü İnşaat ve Ağaç

İşleri Enternasyoneli’nin icracı olduğu küresel kampanya

dahilinde Sendikamız ve YOL-İŞ tarafından imzalanan

«Sağlıklı ve Güvenli İş Yeri Beyannamesi» dünya inşaat

sektörü ve tüm çalıma hayatı için çok önemli bir karar

niteliğindedir.

Temel İlkeler ve Haklara ilişkin dört madde ise şu hususları

içermekte:

Sendikalaşma özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin

biçimde tanınması;

Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın tüm biçimlerinin ortadan

kaldırılması;

Çocuk işçiliğine etkin biçimde son verilmesi

İstihdamda ve meslekte ayrımcılığın ortadan kaldırılması

Bundan böyle ülkeler Sözleşmelerle düzenlenen ve sayılan

temel haklara ilişkin dört ilkeye ilaveten iş sağlığı ve güvenliği

temel ilkesine, iyi niyetle ve Anayasa’nın gereği olarak saygı

göstermek, bu ilkeleri geliştirmek ve gerçekleştirmekle

yükümlü olacaktır.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta;

→ Asgari ücret tespit komisyonu toplantısına katılım sağlandı.

→ 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;

→ Kamu İhale Mevzuatına yönelik gelişmeler

→ Meclis gündeminde olan kanun düzenlemeleri

→ Mali hayata ilişkin yeni düzenlemeler

paylaşıldı.



ÇALIŞMA HAYATI

10

2022 ikinci yarısı için net asgari ücret 5.500 TL

Asgari Ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki 6 ay için

uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek

üzere iyileştirme kararı aldı.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-

31/12/2022 tarihleri arasında 215,70 olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET HESABI 2022/TEMMUZ

Brüt Asgari Ücret( Aylık, TL) 6.741,00

Net Asgari Ücret (Aylık, TL) 5.500,35

SGK Primi (İşçi Primi %14, TL) 905,94

İşsizlik Sig. Primi (İşçi Pay %1, TL) 64,71

SGK Primi (İşveren Payı %15,5, TL) 1.003,01

İşsizlik Sigortası Primi (İşveren Payı %2, 

TL)

129,42

İşverene Maliyeti (5 puan işveren teşviki 

ile )

7.603,43

YENİ NET ASGARİ ÜCRET OLUŞUMU



KAMU İHALE MEVZUATI
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Geçici Altıncı Madde

Kamu İhale Kurumunun web sayfasında, 4735 Sayılı Kanununun

Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair

Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 22/6/2022

Tarihli ve 2022/DK.D-228 Sayılı Kurul Kararı yayımlandı.

Ayrıntılar bağlantıdadır.

Karar sektörümüze ilişkin önemli hususları da barındırmakta.

Sendikamızca konuya ilişin ayrıntılı açıklamaları içeren çalışma

yapılarak hafta içi üyelerimizle paylaşıldı.

Karara göre sözleşmenin feshi için öngörülen şartların

sağlanması kaydıyla, iş bitim süresi geçmiş olup yüklenicinin

cezalı çalıştığı sözleşmeler Esaslar kapsamında feshedilip tasfiye

edilebilecektir. Ayrıca fesih tarihi “idarenin fesih karar tarihi”

olacaktır.

Cudi Dağı Tüneli

KGM Arşivi

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_4735_sayili_kanunun_gecici_6_mad__uygu__iliskin_tereddutlerin_gide.pdf


MALİ HAYAT
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Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete’nin 28 Haziran 2022 tarihli sayısında Hazine ve

Maliye Bakanlığı tarafından Vergi İncelemelerinde Uyulacak

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile bundan böyle Vergi

incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin

verilmesinden itibaren en geç beş gün içinde işe

başlayacaklarını, inceleme görevinin verilmesinden itibaren ise

en geç on beş gün içinde incelemeye başlayacaklar.

Erzincan-Pülümür Otoyolu Ayrımı 12. BL. HD. Ayrımı

ÖZDEMİR



MALİ HAYAT
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Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik ile gelen değişiklikler şöyle,

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların yanlarında

memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren

fotoğraflı resmi bir kimlik bulundurmaları gerekecektir.

Mükellefler, Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin

verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan

sistemi kullanmak suretiyle elektronik ortamda ibraz

edeceklerdir.

Mükellefin işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması

halinde ikametgâh adresi ile inceleme görevi verilenin

çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde, defter ve

belgeler mükellefin işyeri adresinden teslim alınacaktır.

Ancak işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh

adresinin bulunduğu ildeki daireden teslim alınabilecektir

Vergi incelemeleri esas itibarıyla dairede yapılacaktır.

İncelemeye tabi olanın defter ve belgelerini ibraz edilmesi

yazılı olarak istenecektir.

istenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda

mazeretsiz olarak getirmeyen mükellefler, bunları ibraz

etmemiş sayılacaktır.

Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve belgelerini daireye

getirmeleri için uygun bir süre verilecektir.



MALİ HAYAT
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Vadeli ve vadesiz mevduat faizleri ve kâr paylarına

uygulanmakta olan ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek

tevkifat oranlarının süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı

Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak

üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen

kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının

yürürlük süresi,

Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve

bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde

edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar

olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira

sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici

süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi,

31/12/2022 tarihine kadar uzatıldı.

Menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek

teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul

kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı

alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak

uygulanacaktır.

GİB tarafından yapılan gerekçeli açıklamalara ve kararı 

bağlantıdadır.

https://www.gib.gov.tr/27/6/2022-tarihli-ve-5752-sayili-cumhurbaskani-karari-28/6/2022-tarihli-ve-31880-sayili-resmi-gazete


GÜNDEM
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Son günlerde Meclisin gündeminde olan Kanun Teklifleri

işverenlerimize de yönelik önemli düzenlemeler de getirmekte.

Buna göre

1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna

göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan

yapılara geçici olarak elektrik ve/veya su aboneliği

yapılabilecektir.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından

geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine

ilave uygulanacak para cezaları düzenlenecektir.

Vergi usulsüzlüğü cezaları artırılarak peşin ödeme indirimleri

ödeme süresinde yapılan ödemelere uygulanacaktır.

Mevzuat Düzenlemeleri

Ankara-Niğde Otoyolu

ERG



ATAMALAR
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan

oylamayla,

Sayıştay Üyeliğine

Sn. Erdoğan DURKUT

Sn. Selim ERDEM

Sn. Ramazan SELEK

Sn. Mahmut KAZAN

Sn. Muhterem İNCE

seçilmiştir.

ADALI BARAJI

DSİ Arşivi



ATAMALAR

17

Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Sn. Bekir UYSAL

Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Sn. Berna KASNAKLI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine

Sn. Erdoğan TOZAN

Sn. Ahmet Çağrı ÇİÇEK

atanmıştır.

Azerbaycan Oğuz Gabala Bakü Su Boru Hattı

ACD İNŞAAT 



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de

→ Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II)

Kapsamında “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi

Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma

Bankası Arasında 5/5/2022 Tarihinde İmzalanan Hibe

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

Sarıtepe - Demirciler Rüzgar Enerji Santrali

ZORLU ENERJİ



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.

27 Haziran – 03 Temmuz 2022 tarihlerinde

→ Ankara Aso-Sem Eğitim Merkezinde Bireysel İnşaat Boyacısı

→ Manisa Te İnşaat Betonarme Demircisi

→ İzmir İnanç Yapı Yalıtım İnşaat İşçisi

→ İzmir Ceper İnşaat Otomotiv Turizm Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti

Su Yalıtımcısı mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde

enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol

açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak

fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve

tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif

arz şoklarının etkin olduğu vurgulandı.

EKONOMİDE BU HAFTA

PPK Toplantısı
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Raporda Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve

uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından

izlendiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, artan enerji fiyatları ve

arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen

yükselişin beklenenden uzun sürebileceği vurgulanmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

PPK Toplantısı
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Ticaret Bakanlığı tarafından her ayın sonunda yayımlanan

Hizmet Ticareti kapsamında yer alan Yurt Dışı Müteahhitlik

hizmeti verilerine göre bu yılın ilk altı ayında üstenilen iş miktarı

4,6 milyar dolar oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri
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Geçtiğimiz yıl Türk müteahhitlerinin en çok iş üstlendiği ülke

Rusya olmuştu. Savaşın devam etmekte olduğu Ukrayna’da ise

üstlenilen iş tutarı 1,6 milyar dolarak olarak gerçekleşti. 2021

yılında yurt dışında üstlenilen iş miktarı 30 milyar dolara kadar

yükseldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri
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Ekonomide güven endeksinin Haziran ayı verileri kötümserliğe

işaret eden 100 değerinin altında oldu. Sektörü oluşturan alt

endekslerde inşaat hariç tümünde azalma oldu. Bu dönemde

inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aya göre %1,7 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

25

TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru

16,7010 16,7010

16,7241 16,7165

16,7707

16,6600

16,6800

16,7000

16,7200

16,7400

16,7600

16,7800

27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 1.07.2022



Dolar/TL geçtiğimiz hafta sonu gösterdiği sert düşüş ile

gündemdeydi. BDDK tarafından TL’yi destekleyici önlemler

kurda yönü TL lehine hareket ettirmişti. Hafta başı yeniden

değer kazanan dolar karşısında TL ilerleyen günlerde güçlendi.

TL hafta içi gelişmekte olan para birimleri arasında en fazla

değer kazanan para oldu. %2,5’a varan değer kazanma yaşandı.

Ancak haftanın son iş günü doların dünya genelinde

güçlenmesinin de etkisiyle yeniden değer kaybeden para

birimleri arasında yer aldı.

Dolar endeksi 105,14’e kadar yükseldi. 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

Altın bu haftada da geçtiğimiz hafta olduğu gibi BDDK’nın

açıklamaları sonrasında yatırımcısına yaşattığı değer kaybıyla

gündemde oldu.

Öte yandan küreselde resesyon beklentileri, ABD tarafından

gelen olumsuz ekonomik verilerin etkisiyle ABD Merkez

Bankası’nın para politikasında daha hızlı sıkılaşabileceği

ihtimalini kuvvetlendirirken bu durum ONS altın fiyatlarına

olumsuz yansıyor. FED’in faiz artırımına gitmesi ve faiz artırımda

hızlanabileceğine dair beklentiler ABD dolarının Euro, Japon

yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı

olmak üzere 6 para birimine karşı değerini

ölçen dolar endeksini güçlendirmekte.

Altın 2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %114

kazanç; 10 gün öncesine kıyasla %4,97 kaybettirdi.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Dünyada petrol fiyatlamasının pandemiyi geride bıraktığı

söylenebilir. Bu hafta gerçekleşen OPEC+ toplantısı sonucunda

Ağustos ayı için günlük 648 bin varil üretim artış kararı alındı.

Toplantıda belirlenen hedef pandemi öncesi üretim

seviyelerine geri dönmek.

Rusya Ukrayna savaşının halen küresel dengeleri bozması

enerji krizini tetikleyerek petrol fiyatlarını yukarı baskılıyor.

Haziran ayı başında 120 dolar baremini geçen Brent Petrolde

oluşan düşüş ardından bu hafta yeniden 113 dolara kadar

yükseliş kaydedildi.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine ve motorin için indirim haberi geldi.

Benzinde geçtiğimiz haftaya göre 4,5 TL’ye varan indirim oldu.

Benzinin litre fiyatı 30 TL bareminin üstüne çıkmış idi.
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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 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2

milyar dolar arttı. Artış hem gerçek hem de tüzel kişilerin

mevduatındaki oldu.

17 Haziran itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 276,8 milyara ulaştı Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

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

%27,9’dan %28’e yükseldi. Konutta son iki hafta %18’30’dan

18,20’ye geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 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 24 Haziran itibariyle yıllık yüzde değişim

toplamda 81 olurken, TL ve YP olarak gerçekleşen değişim

sırasıyla %71 ve %89 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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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 yeniden yükseliş oldu.

CDS seviyesindeki yükseliş ödeyebilme güçlüğünün arttığı

anlamına gelir. 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 01 Temmuz itibariyle 13.775 puan gerçekleşti. Türkiye risk

prim yüksek (811) ülkeler arasında Rusya’nın ardından geldi.

Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya. ( 291)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası'ndan yeni adım: Döviz komisyon oranı arttı

Merkez Bankası, 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat

Hesapları'nda uygulanan yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon

oranını yüzde 5'e yükseltti. Öte yandan, dönüşüm oranı yüzde

10'a ulaşamayan bankalardan iki katı komisyon alınması

uygulaması kaldırıldı.

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24

Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 908 milyon dolar

artarak 101 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

2022 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul

edildi.

Ticaret Bakanı Muş: Haziran ayında ihracat 23,4 milyar dolar

oldu

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5’lik artışla

23,4 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu ayda ithalat yüzde

30'luk artışla 31,6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama

oranı ise yüzde 74,1'e ulaştı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bankacılık sektörünün net kârı yüzde 434,1 arttı

Türkiye bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın mayıs ayı

sonunda yüzde 434,1 artışla 132 milyar 101 milyon lira olarak

gerçekleşti.

Yatırım araçlarında bu hafta

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 4,32, altının gram satış fiyatı yüzde 4,71,

dolar/TL yüzde 3,41, euro/TL yüzde 4,77 değer kaybetti.

Varlık barışında süre 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı

Varlık barışında 30 Haziran’da sona eren süre 31 Mart 2023

tarihine kadar uzatıldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 küçüldü

ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1,5'ten

yüzde 1,6'ya revize edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi

Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon,

Haziran'da yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye

ulaştı.

Çin'de resmi imalat göstergesi toparlanmaya işaret etti

Çin'de resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI)

Haziran'da 50,2 seviyesine yükselerek Şubat'tan bu yana ilk kez

büyümeye işaret etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Avrupa borsalarında 14 yılın en kötü ilk yarı performansı

Avrupa hisse senedi piyasaları 2008 yılından beri en kötü ilk yarı

performansına imza attı.

Fransa'da enflasyon rekor tazeledi

Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisinde enflayson

Haziran'da da yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Enflasyon

Haziran'da enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle

yıllık yüzde 5,8'den yüzde 6,5'e yükseldi.

İtalya'da enflasyon Haziran'da 36 yılın rekorunu kırdı

İtalya'da Mayıs'ta yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-

Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle Haziran ayında

yıllık yüzde 8'e ulaştı.

İspanya'da enflasyon çift haneye ulaştı

İspanya enflasyonu sürpriz biçimde çift haneye ulaşarak rekor

kırdı. INE İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkede enflasyon

Haziran'da yıllık bazda yüzde 10,2'ye yükseldi. Önceki ay yüzde

8,7'ydi.

İsveç faiz artırdı, daha fazla artış sinyali verdi

İsveç Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde

0.75'e yükseltti. Banka gelecek yıl başında faizin yüzde 2'ye

yakınsayacağını belirtti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Moldova’nın AB üyeliği

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Moldova ve Ukrayna’ya “aday ülke”

statüsü verilmesini kararlaştırmıştır. Oy birliğiyle kabul edilen

karar, AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından açıklanmış

olup “tarihi bir an” olarak nitelendirilmiştir.

Adaylık statüsü bir ülkeye somut fayda sağlayabilmektedir.

Örneğin, söz konusu ülkenin yatırım için daha cazip hale gelmesi

ticaret akışının ve istikrarın artmasına sebep olmaktadır.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Çekya AB Dönem Başkanlığını devir aldı

Çek Cumhuriyeti, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yürüteceği AB

dönem başkanlığını 1 Temmuz 2022 itibariyle Fransa'dan

devralmıştır.

Pegasus Bişek-Dalaman seferini başlattı

Dalaman'dan Bişkek'e ilk charter seferi açıldı. Pegasus

Havayolunun, Dalaman - Bişkek - Dalaman güzergahında

çarşamba günleri haftada bir sefer gerçekleştireceği belirtildi.

Rusya’da uçuşlara sınırlama

Krasnodar, Anapa ve Gelencik ve Rostov Havaalanlarının

kapatılması 6 Temmuz tarihine kadar uzatıldı.

Karadağ’da yeni altyapı projeleri

Batı Balkanlar Yatırım Sistemi (WBIF) Operasyonel Kurulu

toplantısında, yeni altyapı projelerinin hazırlanması ve

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

duyuruldu. Hükümet Genel Sekreterliği tarafından yapılan

basın açıklamasına göre, bu, Avrupa Birliği tarafından Batı

Balkanlar için Ekonomik ve Yatırım Planı çerçevesinde

sağlanan ek destektir.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka

katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini

imzalama konusunda uzlaştı.

→ G7 ülkeleri, Almanya ev sahipliğinde gerçekleşen G7 Liderler

Zirvesi’nde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "ağır ve acil

ekonomik maliyetler" getirme sözü vererek, Rus petrolüne

yönelik yeni tavan fiyat uygulamasını ‘incelemek’ konusunda

anlaştı.

→ G7 liderleri, 47’den fazla ülkede açlık krizlerinin önlenmesi

için 4,5 milyar dolar taahhütte bulundu.

39

KİĞİ BARAJI VE HES

ÖZALTIN



DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, İsveç ve

Finlandiya'nın imzaladığı muhtıra ile ilgili olarak, "Finlandiya

ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek

bir şey yok. Ukrayna ile ilgili durum farklıdır" yorumunu yaptı.

→ ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya aralarında

gelişmiş hava savunma sistemleri de bulunan 820 milyon

dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı.

→ Rusya Devlet Başkanı Putin, gıda piyasalarındaki durumun

trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini

belirtti.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "terör devleti" olmakla

suçladığı Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) haklarından

yoksun bırakılması çağrısında bulundu.

→ İngiltere parlamentosu, AB'nin karşı çıktığı Kuzey İrlanda

Protokolü tasarısına destek verdi.

→ NATO, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 45 azaltma,

2050'ye kadar da sıfırlama hedefi koyduğunu bildirdi.

→ Fransa'nın başkenti Paris'in ana uluslararası havalimanı

Charles de Gaulle'ün çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle

uçuşların yaklaşık yüzde 10'u iptal edildi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Hazine Bakanlığı, Rus oligarkların 30 milyar dolarlık

varlığının dondurulduğunu açıkladı.

→ ABD yönetimi, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni

yaptırımlar açıklarken, Rus altınının ithalatına yasak getirdi.

→ Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill

Biden ve kızı Ashley Biden'ın aralarında bulunduğu 25 ABD

vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin

Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk

Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını

tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini

açıkladı.

→ İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak

onayladı.

→ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeği

vakalarının son 2 haftada yoğun bir şekilde artarak üçe

katlandığını açıkladı.

→ NASA tarafından fırlatılan uzay aracı eylül ayında Dünya'ya

çarpma tehlikesi taşıyan Dimorphos adlı asteroide çarparak

yörüngesini değiştirmeye çalışacak.
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KÜLTÜR SANAT

Gramy ödüllü Dianne Reeves, İstanbul’da 

Cazın efsane sesi olarak kabul edilen Dianne Reeves, İstanbul

Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen "İstanbul

Caz Festivali"ne konuk olacak.

Reeves, 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserde Reeves'e klarnet

sanatçısı Hüsnü Şenlendirici eşlik edecek.
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KÜLTÜR SANAT

Usta oyuncu Cüneyt Arkın aramızdan ayrıldı 

Hayat verdiği unutulmaz karakterler ve filmleriyle Türk

sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında

hayatını kaybetti.

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Cüneyt Arkın, oyunculuk

yaşamında 300'ü aşkın filmde başrol aldı.

Arkın’ın konuk olduğu, hayatını konu alan programa

bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

43
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KÜLTÜR SANAT

TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

Kültür sanat kanalı TRT 2'de, Temmuz ayı boyunca her akşam

farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Her akşam

22.00'de, aralarında televizyonda ilk kez yayımlanacak

yapımlarla sinema dünyasında önemli yeri olan ve ödüllü filmler

ekrana gelecek.
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HATIRLATMA

MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKİNCİ VERGİ ÖDEME DÖNEMİ 

BAŞLADI

2022 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit 

ödeme dönemi 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. 

Son gün 1 Ağustos 2022
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ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa
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