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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

4-10 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,

3

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU

ERG 



Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Sevginin,

dayanışmanın, paylaşmanın daha da anlam bulduğu mübarek

günlerdir bayramlar.

Bu mübarek günlerin, ülkemize, İslam alemine ve tüm

dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini, kesilen

kurbanların, yapılan yardımların, edilen duaların kabul

olmasını, tüm dünyada savaşların, afetlerin, salgın

hastalıkların son bulmasını temenni ediyorum.

Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum.

Ülkemizde ve sınır ötesi harekatlarda görev alan kahraman

Mehmetçik’e, hastanelerde hayati bir görev üstlenen

hekimlerimize, bayram gününde işinin başında olan, alın

teriyle çalışan herkese de mutlu bayramlar diliyorum.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Mutlu bayramlar

«Âfâk bütün hande, cihan başka

cihandır;

Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli

zamandır!»

diyor ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi kapsamında Açılış Toplantımıza 

ilişkin Proje ekibimiz çalışmalar yürütüyor

Sektör temsilcilerimiz, MEB bünyesindeki yapı öğretmenleri, hibe

bileşini taraflarının davet edileceği toplantının açılış

konuşmacılarından Prof. Dr. Mustafa Balcı aynı zamanda panel

bölümünün oturum başkanlığını da üstlenecek

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

Panelde proje koordinatörümüz tüm ayrıntıları ile faaliyetlerimizi

aktaracak. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının meslek

okullarındaki eğitimlerin içeriğinde yer almasına dair uygulamalar

da programın içeriğinde yer bulacak. Program 28 Temmuz 2022

Perşembe günü Ankara’da düzenlenecek. İlgi gösteren

okurlarımız Sendikamızdan ayrıntılı bilgi alabilir.



FAALİYETLERİMİZ
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Üye duyurularımızla sektörümüze önemli bilgiler sunuyoruz

Bu hafta yayımlanan Enflasyon verilerini takiben sektörel

girdilerdeki fiyat artışlarının Yurt İçi ÜFE endeksleriyle

kıyaslandığı yıllık verileri içeren ayrıntılı tabloları hazırlayarak

üyelerimizle paylaştık.

Aşağıdaki tablonun ayrıntıları bağlantıdadır.

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_ocak_haziran_2022.pdf


FAALİYETLERİMİZ
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Sendikamızın İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik faaliyetleri farklı 

platformlarda devam ediyor

Çalışma hayatında toza maruziyetle ilgili konularda ihtiyaç ve

öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri

hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere teşekkül ettirilen ve

yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu’nun 2022

yılı ilk toplantısını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür

Yardımcısı Muhammet Kamil IŞIK başkanlığında çevrim içi

olarak gerçekleştirildi.

Çalışma grubu üyeleri arasında Sendikamız da yer almakta

olup iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız Görkem Deniz Okbay

toplantıya katılım gösterdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği



MEVZUAT
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Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan çok sayıda 

mevzuat düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı 

Kamuda Torba Yasa olarak ifade edilen düzenlemeler 5510 sayılı

Kanun, Varlık Barışı, İmar Kanunu’na, Elektronik Haberleşme

Kanunu’na, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında

Kanun, Ticaret Kanunu, gibi çok sayıda düzenlemeyi içermektedir.

Yapılan düzenlemelerden birsi medyada da sık sık gündeme

gelen yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak

sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık

asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya yükseltilmesidir. Düzenleme

5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “2.500” ibaresi “3.500” şeklinde değiştirilerek gerçekleşmiştir.



MEVZUAT
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66 maddelik Yasa’da dikkat çeken düzenlemelerden bazı 

maddeler şöyle;

5510 Sayılı Kanunla gelen değişiklik ile 4734 sayılı Kanunun 2 nci

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan

idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve

sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet

alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve

haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının

öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası

Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin

hak edişinden kesilecektir.

SERTAVUL TÜNELİ

BERGİZ



MEVZUAT
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66 maddelik Yasa’da dikkat çeken düzenlemelerden bazı 

maddeler şöyle

Otoyol geçiş ücretlerini ödemeden geçenlere yeni süre ve

ödeme uygulanacak. Ceza geçiş ücretinin dört katı

tutarında uygulanacaktır.

Zayi olan defter ve belgeler için 15 gün yerine 30 gün

içinde dava açabilme imkânı verilecek.

100TL’lik işveren prim desteği uygulaması 2022 Temmuz –

Aralık dönemi için de geçerli olacak.

Varlık Barılı kapsamında gerçek veya tüzel kişilerce, yurt

dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer

sermaye piyasası araçlarının bildirim süresi 31 Mart 2023’

kadar uzamıştır.

Bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı

kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt

dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren

en az bir yıl süreyle tutulması halinde, vergi oranı yüzde sıfır

olarak uygulanacaktır.

Elektrikli motorlu araçların ÖTV’lerine ilişkin düzenlemeler

getirilmiştir.

Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50

milyardan 100 milyar liraya çıkarılmıştır.

Düzenlemelerin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf


KAMU İHALE MEVZUATI
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4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ıncı

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin 

Giderilmesine İlişkin Karar

Kamu İhale web sayfasında yayımlanan Karar ile 4735 sayılı

Kanununun Geçici altıncı maddesinin ugulanmasına İlişkin

Esaslar kapsamında fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği hususuna

ilişkin olarak 4735 sayılı Kanunun geçici 5. maddesinin 3.

fıkrasında;

“Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda

birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine

kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden

herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz…” hükmüne yer

verilmiştir.

Karar bağlantıdadır. 

Geçici Altıncı Madde

Atık Su Arıtma

HGG

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/494/4735_sayili_kamu_ihale_sozlesmeleri_kanununun_gecici_6_nci_maddesinin_uygulanmasina_iliskin_esaslara_dair_tereddutlerin_giderilmesine_iliskin_olarak_alinan_2962022_tarihli_ve_2022dk-d-246_sayili_kurul_karari.html


ÇALIŞMA HAYATI
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Sosyal Güvenlik Kurumu Web sayfasında Prime Esas 

Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarları 

belirleyen 6 Temmuz 2022 Genelge yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge’de öne çıkan hususlardan bazıları şöyle;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere

sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık

kazançların alt ve üst sınırlarında,

yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında,

İsteğe bağlı sigortalılar

Genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde

dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş

göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak

açıklanmıştır. Buna göre,

SGK Prim Uygulaması

Günlük kazanç alt sınır 215,70

Aylık kazanç alt sınırı 1.617,75

Günlük kazanç üst sınır 1.617,75

Aylık kazanç üst sınırı 48.532,50

Genelgede Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek

parası, çocuk zammı ve aile zammı tutarları da belirlenmiştir.

Ayrıntılar bağlantıdadır.

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


ÇALIŞMA HAYATI
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2022 Temmuz - Aralık Dönemi Kıdem Tazminatı Tutarı Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm

Genel Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz 2022 tarihinde Mali ve

Sosyal Haklara ilişkin Genelge Bakanlık web sitesinde

yayımlandı.

Söz konusu Genelge’de 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren

işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarının

15.371,40 TL olacağı belirtilmiştir.

Genelgenin tamamı bağlantıdadır.

Kıdem Tazminatı 

LİMAK

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/07/Mali-ve-Sosyal-Haklar.pdf


SEKTÖREL
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Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılı İkinci 

Yarısı Değerlendirme Katsayıları Yayımlandı

Resmi Gazete’nin 06 Temmuz 2022 tarihli sayısında Yapı, Tesis

Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri

ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme

Katsayıları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma

Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan

müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş

müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, Tebliğde belirtildiği

şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul

edilecektir

Değerlendirme Katsayıları:

01/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler 

dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri 

miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 165.263,381

1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler 

dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak 

şartıyla; 137.413,442,

İle çarpılacaktır. Tebliğin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Katsayılar 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-9.htm


MALİ HAYAT
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Gelir Vergisi Kanunun istisnaları konu olan maddesinde 

değişikliğe gidilmiştir. 

Resmi Gazete’nin 08 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan

Cumhurbaşkanı Kararıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Yemek bedeli istisnası tutarı 51 TL

Ulaşım bedeli istisnası tutarı 25,50 TL

olarak yeniden belirlenmiştir.

Gelir Vergisi 

HİDROMEK



GÜNDEM
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e-Ticaret uygulamalarına yönelik düzenlemeler 

Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin 07 Temmuz 2022 tarihli sayısında Elektronik

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda bir dizi

değişikliğe gidildi. Kanuna Elektronik ticaret aracı hizmet

sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı gibi yeni tanımlar

eklendi.

Kanun e-ticarette haksız rekabeti önleyecek çok sayıda

düzenlemeler getiriyor. Bu maddelerden öne çıkanlar şöyle;

Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan

içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı

konulardan sorumlu olmayacak.

Ancak E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet

sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı

olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği

gecikmeksizin yayımdan kaldırarak.

Kanunla, e-ticarette haksız ticari uygulamada bulunan e-

ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada

bulunulan her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin

liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

İdari para cezalarına ilişkin fiillerin, Ticaret Bakanlığını

yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi halinde

söz konusu cezalar 10 katı uygulanacak.

E-TİCARET 



ATAMALAR
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne

Prof. Dr. Edibe SÖZEN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne

Prof. Dr. Kamil ÇOLAK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’ne

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne

Prof. Dr. Akın LEVENT

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne

Prof. Dr. Hamza AL atanmıştır.

D Marin Didim

DOĞUŞ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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4 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de

→ İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret

Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşmasının Eklerini Teşkil Eden

Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün’e

Ait İlişik Taviz Listelerinin Onaylanması Hakkında Karar

8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de

→ Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen

2014 Yılı Türkiye İçin Ülke Eylem Programına Ait Finansman

Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve İcra

Dönemi Sona Erme Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında

8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla

İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar

→ Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen

2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman

Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında

8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla

İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar yayınlanmıştır.

…………………



ÜYELERİMİZDEN
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Afrika’nın en uzun demiryoluna yine Yapı Merkezi imzası

Dünya çapında dev projelere imza atan Yapı Merkezi,

Tanzanya’daki Darüsselam - Mwanza Demiryolu hattının

birinci, ikinci ve üçüncü fazından sonra, Tabora’dan İsaka’ya

uzanan dördüncü faz çalışmalarını da üstlendi.

Proje ile Yapı Merkezi, 165 km’lik tek hat demiryolunun yan

hatlarıyla birlikte yapımı, sinyalizasyon, telekom ve

elektrifikasyon işlerinin de tümünü üstlendi. Firma, 900 milyon

dolarlık bu projeyi 42 ayda tamamlamayı planlıyor. 1211 km’lik

demiryolunun dördüncü fazı olan proje Burundi sınırına giden

Tabora – Kigoma demiryolu hattı için de kilit öneme sahip.

YAPI MERKEZİ 



Ekonomik gelişimin en önemli göstergelerinden Tüketici Fiyat

ve Yurt İçi Fiyat Endekslerindeki gelişimi gösteren enflasyon

rakamlarının Haziran ayı sonuçlarında artış eğilimi devam

etmekte. TÜFE’de manşet enflasyon %80 seviyesine yaklaştı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 
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Yurt İçi Üfe rakamları %140’a dayandı. Bu artışın takip eden

aylarda TÜFE’ye de yansıma beklentisi oluşturmaktadır.

Haziran ayında TÜFE ve ÜFE makası ise %59 oldu. Merkez

Bankası tarafından politika faiz oranları sabit tutulurken her ay

TÜFE rakamlarının artışı nedeniyle reel faiz rekor düzeyde

negatif olarak gerçekleşmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 
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İnşaat sektörünü oluşturan temel gidilerin artış hızında bir

önceki aya göre talep daralması kaynaklı azalma olsa da

malzeme artışları genel olarak Yurt İçi Üfe ortalamasının

üzerinde seyretmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 
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Dış ticaret açığı mayıs ayında 10 milyar dolar üzerinde

gerçekleşerek son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Haziran ayında mayıs ayına göre düşüş oldu. Hem ihracatımız

hem de ithalatımızda en çok Orta Yüksek Teknolojili Ürünlerde

yoğunlaşılmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri 
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Ticaret Bakanlığı tarafından Haziran ayı için açıklanan geçici dış

ticaret verilerine göre hem ihracatta hem de ithalatta artış

olmuştur. 2022 yılının Haziran ayında ihracat 23,4 milyar dolar,

ithalat ise 31,6 milyar dolar seviyesinde kaydedilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan

Ödemeler Dengesi Verilerinin Mayıs ayı sonuçlarında cari

denge yine negatif değer aldı. Cari işlemler dengesi 6.468

milyon dolar açık vermiştir. Yılın ilk beş ayı için resmi rezervler

10 milyar dolar azalmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi Verileri
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Yurt içindeki yerleşik kişilerin yurt dışı yatırımlarında en üst

sırada Hollanda yer almıştır. (858 milyon ABD doları).

Yurt dışında yerleşik kişilerin ülkemizde yaptığı yatırımlar

incelendiğinde hizmetler sektörü ağırlık kazanmıştır. Bu sektör

arasında kabul edilen inşaat sektörüne yılın ilk beş ayında 25

milyon dolar yatırım yapılmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi Verileri
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TÜİK Mayıs ayına ilişkin açıkladığı dış ticaret endeksleri

sonuçlarına göre ihracat miktar endeksi bir önceki döneme

göre %3,3 artarken, ithalat miktar endeksi %6,8 arttı. İhracat

birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine

bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 15,4 puan azalarak,

2022 yılı Mayıs ayında 76,2 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri
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TÜİK Haziran ayına ilişkin en çok kazandıran ve kaybettiren

yatırım araçlarına açıkladı. Buna göre yıllık değerlendirildiğinde

en yüksek kazanç ABD dolarından geldi. TÜFE ile

indirgendiğinde mevduat faizi ve DİBS’in reel getirisi ise yıllık

negatif değer aldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı
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Altı aylık değerlendirmede yatırımcıların araçları reel bazda

kayıp yaşadı. BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde

%20,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranıyla

yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı

dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde

%33,03, ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı
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Merkez Bankasının reel sektör temsilcilerine yönettiği soruların

cevaplarını değerlendirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi

sonuçlarına göre enflasyon, döviz kuru beklentileri yukarı

yönlü revize edildi. Piyasa Merkezden üç ay sonrası için faiz

oranında değişiklik beklemiyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Beklenti Anketi
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Kamu İhale Sayfasında yayımlanan ihale istatistiklerinin

sonuçları aşağıda aktarılmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale İstatistikleri
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Dünyada dolar güçlenen para birimi olmaya devam ediyor.

Dolar endeksinde 20 yılın zirvesi görülürken gelişmekte olan ve

gelişmiş ülke para birimleri değer kaybediyor.

Geçtiğimiz hafta 17 TL bareminin altına düşen Dolar/TL bu hafta

yeniden yükselişe geçti. Cuma günü Güney Afrika Raundu,

Macar Forinti, Kolombiyo Pezosundan sonra en fazla değer

kaybı TL’de yaşandı.

Rus Rublesi ise Cuma günü değeri yükselerek Dolar karşısında

en fazla değer kazanan ülke para birimi oldu.

Euro resesyon endişelerinin AMB’dan faiz artışı beklentilerini

azaltmasıyla dolara karşı bu hafta 1,03’ün altını görerek son 20

yılın en düşük değerin aldı. Ekonomi uzmanları Euru/Dolar’da

1 seviyesinin altının görülebileceğine dair tahmin yürütmekteler.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Yatırımcının güvenli limanı altın küresel piyasalarda değer

kaybediyor. Dünyada resesyon beklentilerindeki artış nedeniyle

Merkez Bankalarının bir biri ardına faiz artırımı girişimleri

yatırımları bu alana yönlendiriyor. Özellikle güçlü dolar altında

değer kaybına neden oluyor .

Dört haftadır altında yaşanan değer kaybı, Japonya eski

Başbakanı Shinzo Abe'nin Cuma günü silahlı saldırıya

uğramasının ardından piyasalardaki tedirginlikleri artırarak

doları destekledi. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde

yaşanan artışlar da değerli metal üzerinde baskı

oluşturmaktadır.

Altın 2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %113

kazanç; 10 gün öncesine kıyasla ise neredeyse aynı düzeyde

kaldı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrolde bu haftanın gündemini fiyat düşüşleri oluşturdu.

Dünyada emtia fiyatları resesyon beklentilerine göre şekil alsa

da yükselme ve düşüş arasında hareket eden petrol fiyatları

piyasanın resesyona yönelik tutumunda belirsizliğe de işaret

etmekte.

Amerikan Petrolünde ve Brent Petrolde bu hafta yıl başında

olduğu gibi yeniden 100 doların altını gördü.. Citi Analistleri

OPEC+ üreticilerinin müdahale etmediği bir resesyon

senaryosunda petrolün varil fiyatında bu sene 85 dolara, 2023

sonunda da 45 dolara gerilebileceği tahmininde bulundu.

Resesyon beklentilerinin devamı olarak doğal gaz için de talep

tahminleri aşağı çekiliyor. Ulusal Enerji Ajansı-UEA 2021-2025

dönemi için 170 milyar metreküp olmasını beklediği küresel

doğal gaz talep artışını,140 milyar metreküp olarak revize etti.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petroldeki küresel düşüş yurt içinde pompa fiyatlarına da

yansıyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine üst üste

indirimler yapılmıştı.

Bu hafta da Motorine 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Böylece

motorin fiyatları 25 TL’nin altına geriledi.
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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 ise 02 Temmuz haftasında bir önceki haftaya

göre 3,7 milyar dolar azaldı. Bu gerileme tüzel kişilerin

mevduatındaki belirgin azalıştan kaynaklandı.

02 Temmuz itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 283,9 milyara ulaştı Bankacılık

sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında alacakların

oranı %2,3 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son

%28’den %31,30’a yükseldi. Konutta ise son iki hafta %18’20’den

18,70’e yükseldi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 7,4 milyar TL değerinde artış

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

Mevduat bankalarında verilen konut kredilerinin 275,7 milyar

TL’si beş yıldan uzun vadeli olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe kullandırılan krediler 02 Temmuz itibariyle

%60 arttı. Yurt içinde kullandırıla krediler %57 artarken, YP

kredileri ilgili haftada %68 arttı.

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

872’ye kadar yükselmişti. Bu hafta CDS’lerde kısmı düşüş

yaşanabildi. Ancak yeniden yükseliş oldu. Cuma itibariyle 859

oldu.

Piyasalarda yaşanan ani dalgalanmalar CDS’leri de etkiler.

Örneğin 2018’de yaşanan kur krizi nedeniyle Türkiye’nin CDS

oranı 370 seviyesinin üzerine çıkmıştı. 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 08 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. ( 286)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,

Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdi, görünümünü ise

“negatif” olarak teyit etti.

TCMB'nin brüt rezervi geçen hafta 1 milyar dolar geriledi

TCMB verilerine göre, geçen hafta bankanın brüt rezervi geçen

hafta 100,9 milyar olarak gerçekleşti. Bu miktar önceki hafta

önceki 101,9 milyar dolar düzeyindeydi.

JPMorgan Türkiye enflasyon tahminini yükseltti

JPMorgan, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5’ten

yüzde 63,1’e yükseltti.

Reel sektörün döviz açığı 105 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, nisanda önceki aya

kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 349

milyon dolar artarken, yükümlülükleri 5 milyar 897 milyon dolar

azaldı.

Ticari kredi faizleri 3,5 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 1

Temmuz haftası itibariyle ticari kredi faizleri 3,5 yılın zirvesine

çıktı. Faizler son aylarda görülen yükselişle birlikte yüzde 30’a

yaklaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

BDDK’dan TL kredilerde yumuşatıcı adımlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şirketlerin

TL kredi kullanımını nakdi yabancı para pozisyonuna göre

düzenleyen kararına dair kolaylaştırıcı bazı düzenlemelere gitti.

Yeni düzenlemeye göre, bağımsız denetime tabi işletmeler için

Yeminli Mali Müşavirlerin de sürece dahil edilmesine karar

verildi. Doğrudan Borçlanma Sistemi, Kurumsal Kredi Kartları ve

tedarik finansmanı, TL kredi sınırlaması dışında bırakıldı. Leasing

ve Faktoring işlemleri ise kredi sınırlamasına dahil edildi.

Şirketlerin yurtdışı bağlı ortaklık ve iştirakleri hesaplamadan

muaf tutuldu. Şirket kredileri için belge tevdi etme süresi 3’er

aylık takvim dönemleri olarak belirlendi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

İlaca yüzde 25 zam

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 8 Temmuz’dan itibaren

geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi. İlaç fiyatını

belirleyen euro değeri yüzde 25 artırıldı.

Hazine: Asgari ücret artışının maliyeti 90,6 milyar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı başında tüm ücretlilerin

asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin

kaldırıldığını ve böylece 57,8 milyar liralık vergiden feragat

edildiğini duyurdu.

Zamlı memur maaşları belli oldu

Altı aylık enflasyon farkından kaynaklı ilave artışla birlikte kamu

görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuzdan

geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),

küresel ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde 7,7 trilyon dolarla rekor

seviyeye ulaştığını bildirdi.

Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana

revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,

ABD'nin kredi notunu "AAA" olarak teyit ederken, not

görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Fed tutanakları: Enflasyon devam ederse daha kısıtlayıcı bir

politika mümkün

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait yayımladığı

tutanaklarda, yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi

halinde daha kısıtlayıcı bir duruşun mümkün olabileceği

belirtildi.

ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da beklentileri aştı

ABD’de tarım dışı istihdam Haziran'da 372 bin kişi artarak, 265

bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de dış ticaret açığı yılın en düşük seviyesinde

ABD'de dış ticaret açığı ihracattaki artışın etkisiyle Mayıs’ta bu

yılın en düşük seviyesine geriledi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

IMF/Georgieva: Gelecek yıl küresel resesyon olasılığını göz ardı

edemem

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi için

görünümün Nisan ayından bu yana ciddi şekilde karardığına

işaret ederek, gelecek yıl küresel ekonomide bir resesyon

yaşanması olasılığını göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Çin’de enflasyon 2 yılın zirvesinde

Çin’de hükümetin ‘Sıfır Kovid’ politikasının talebi azaltmasına

rağmen tüketici fiyatları Haziran’da tahminleri aştı.

AMB: Bankaların yüzde 60'ı düşük karbonlu ekonomiye hazır

değil

Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı ilk büyük iklim testi,

düşük karbonlu ekonomiye geçişin bankaları 70 milyar euroluk

bir zararla karşı karşıya bırakabileceğini ortaya çıkardı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Fas’ta Duble Yol İhalesi

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı olan Safi Bölge Müdürlüğü

tarafından, Safi bölgesinde PK 98+355’ten PK 106+720’ye kadar

olan 7A nolu Ulusal Yolun (RN7A) duble hale getirilmesine ilişkin

ihale açılmıştır.

İhale Kamu İhale portalından www.marchespublics.gov.ma

indirilerek temin edilebilecektir. İhaleye katılması için aday

tarafından, 980 000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 97.000,00 ABD

Doları) güvence olarak yatırılması gerekmektedir.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Rusya’da uçuşlara sınırlama

Geçtiğimiz hafta Krasnodar, Anapa ve Gelencik ve Rostov

Havaalanlarının kapatılması 6 Temmuz tarihine kadar

uzatılmıştı. Moskova Ticaret Müşavirliğinden yayımlanan

habere göre bu haftada aynı havalimanlarının kapatılması 12

Temmuz tarihine kadar uzatıldı.

Polonya’da Yeşil Enerji

Polonya hükümeti, karadaki rüzgar çiftlikleri için mesafe

kurallarını gevşeten yasa tasarısını onayladı.

Almanya’da Yeşil Enerji

Mart 2022'de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin çatılarına ve

mülklerine yaklaşık 2,2 milyon fotovoltaik sistem kurulduğu

ifade edilmiştir. Şirketler, özellikle özel haneler tarafından

işletilen güneş pillerinin nominal çıktısı 58,4 gigawatt’a

ulaşarak, geçen yıla göre %10 artış göstermiştir.

Cezayir’de işadamlarının nakit taşımasına yönelik

düzenlemeler

Cezayir Ticaret Müşavirliği Türk Vatandaşlarının Cezayir’e

Girişte Ve Çıkışta Tabi Olduğu Nakit Kontrollerine Dikkat

Etmesi Büyük Önem Taşıdığını belirtti. Örneğin Cezayir’e

girişte 5000 Euro veya eş değeri üstünde dövizi nakit olarak

bulunduran yabancıların, Cezayir’e girişte bunu gümrük

idaresine yazılı olarak beyan etmesi gerekmekte.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe Nara kentinde

katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı

saldırı sonucu hayatını kaybetti.

→ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar

Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni

lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden

savaşta, Batı'nın kendilerine hamle yapmak için fırsat

kolladığını belirterek, “Batı bizi savaş alanında yenmek

istiyorsa, bırakın denesinler” dedi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Başkanı Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan

önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağını bildirdi.

→ Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya

şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma

anlaşmasını feshetti.

→ Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'ye insani

yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın

süresinin uzatılmasını veto etti.

→ Almanya Federal Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya

üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

→ Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı

konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe

Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.

→ ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu

He ile görüşerek Çin'in "adil olmayan, piyasa dışı ekonomik

uygulamaları" hakkındaki endişelerini dile getirdi.

→ Danimarka'da, bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıda çok

sayıda kişi hayatını kaybetti.

→ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,

AB'nin Rusya'nın doğalgazı tümüyle kesmesi ihtimaline

hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Avrupa Birliği'nin (AB) yeni bir

COVID-19 dalgasından geçtiğini belirterek, 60-79 yaş

aralığındakiler ve tıbbi açıdan savunmasız kişilerin ikinci

takviye doz aşıları yaptırmasını tavsiye etti.

→ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son iki haftada dünya genelinde

Covid-19 vaka artış oranının yüzde 30'a yükseldiğini bildirdi.

→ CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın yeniden

başlatılmasıyla "şimdiye kadar görülmemiş 3 yabancı parçacık

keşfedildiği" açıklandı. Yeni keşfin, evrenin anlaşılması

yolunda "ileriye doğru büyük bir adım" olduğu vurgulandı.
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KÜLTÜR SANAT

Bodrum Antik Tiyatro Konserleri

Bodrum Antik Tiyatro, Temmuz ayı boyunca ünlü sanatçıları

ağırlamaya ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik programı şöyle:

11 Temmuz 2022- Kenan Doğulu

12 Temmuz 2022- Sıla

13 Temmuz 2022- Duman

14 Temmuz 2022- Melike Şahin

15 Temmuz 2022- Bir Delinin Hatıra Defteri

16 Temmuz 2022- Cem Adrian
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KÜLTÜR SANAT

Kristóf Baráti CRR Senfoni Orkestrası

Ünlü kemancı Ida Haendel tarafından kendi nesli ve gelecek

kuşakların en yetenekli kemancılarından ve gerçek bir solist

olarak adlandırılan Kristóf Baráti, 14 Temmuz akşamı İstanbul’da.

2014 yılında Macaristan’ın en büyük kültürel ödülü olan Kossuth

Ödülüne değer görülen Kristóf Baráti, Murat Cem Orhan

şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte Harbiye Cemil

Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak Konserin ikinci

yarısında Mussogrsky’nin Bir Sergiden Tablolar adlı eseri

seslendirilirken Atakan Kızıltan‘ın yapay zeka algoritmalarıyla

hazırladığı görsel şov izleyiciyle buluşacak.
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