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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

1 – 7 Ağustos 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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……………………..

Mecidiyeköy Mahmut Bey Metro Hattı

KALYON



İklim değişikliğinin etkileriyle derinleşen gıda krizi Rusya-

Ukrayna Savaşı ile beraber yeni bir boyuta taşındı.

Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşının başladığı andan itibaren

tarafsızlığını koruyarak barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

Savaşın bir diğer yıkım yarattığı alan olan tahıl krizinde de çok

değerli bir rol üstlendi.

Küresel tahıl krizinin çözümü amacıyla 22 Temmuz 2022'de

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler

(BM) arasında imzalanan belge kapsamında Ukrayna'dan yola

çıkan tahıl gemileri planlandığı gibi İstanbul'da denetimi

yapıldıktan sonra limanlarına ulaştırılmaya başladı. Dileyelim

ki dünyada barışın hakim olduğu günler yakın olsun. Ortak

çabamız dünyayı daha iyi bir yer getirmek için olsun.

Sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Geçtiğimiz haftanın öncelikli gündem

maddeleri son 24 yılın zirvesini gören

enflasyon rakamları ve tahıl krizinin

çözümü aşamasında kritik bir rol

üstlenecek tahıl gemilerinin yola

çıkmasıydı. Enflasyon ve gıda krizi

dünyanın ortak sorunu.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi Çalışmalarımız

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi kapsamında 17 ildeki 150 Yapı

Öğretmenine İnşaat Boyacısı, Alçı Levha Uygulayıcısı, İskele

Kurulum Elemanı mesleklerinde iş başı eğitim programları

düzenlenerek nitelikleri geliştirilecek ve teknik eğitimin kalitesinin

arttırılmasına destek verilecektir.

Düzenlenecek olan iş başı eğitimlerimiz için İskele Kurulum

Elemanı, İnşaat Boyacısı, Alçı Levha Uygulayıcısı mesleklerine

yönelik malzemeler ve iş ekipmanları ihale yoluna gidilerek satın

alımları yapılacaktır. Hafta içi bu çalışmanın sonlandırılmasına

yönelik firmalarla yazışmalar yapılmıştır.

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

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

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta;

→ Lider Yapı Öğretmenleri Projesi ile ilgili olarak iş birliği

protokolü imzalandı.

→ 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. Türkiye MYM TÜRKAK denetimini sıfır hata ile

tamamladı.

Üyelerimize;

→ Sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler,

→ Sektörel verilere ilişkin bilgilendirmeler,

→ Yurtdışı iş forumları

→ Sektörel mevzuat gelişmeleri

→ Çeşitli kurumlarca düzenlenen ve üyelerimize çağrısı

yapılan eğitimler,

paylaşıldı.



FAALİYETLERİMİZ
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Sendikamız tarafından aylık olarak Yİ-ÜFE sepetinde

sektörümüz ile ilgili seçilmiş göstergelerdeki değişimlerin

piyasa fiyatları ile kıyaslandığı veri tabloları hazırlanmaktadır.

Temmuz ayı sonuçlarını ve aşağıda özet olarak

okuyucularımızla paylaşılan tablo hafta içi üye firmalarımızla

paylaşılmıştır.

Üye Duyurularımız



Kamu İhale Kurumunun web sayfasında, İş Deneyim Belgesi

Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü

Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi

Sunulmasına İlişkin Olarak Alınan 7/7/2022 Tarihli ve

2022/DK.D-263 Sayılı Kurul Kararı yayımlandı.

Buna göre Tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından

iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi

ortağın sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü

durumunda,

Pilot ortak tarafından yeterliğinin tevsiki amacıyla devralma

yoluyla birleşilen ve tasfiyesiz sona eren şirkete ait iş deneyim

belgesi sunabileceği; bu durumda iş deneyim belgesi sahibi

şirket birleşme nedeniyle tasfiyesiz sona ereceğinden 4734

sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine en az bir yıldır sahip

olma şartının sağlanmasının fiilen mümkün olmayacağı,

dolayısıyla belge sunumunda anılan şartın aranmaması

gerektiğine, karar verildi.
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Kamu İhale Kurulunun İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın 

Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik 

Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulmasına İlişkin 

Kararı

İş Deneyim Belgesi

KAMU İHALE MEVZUATI
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MÜRTEZAOĞLU

Kararın Devamında şu ifade yer aldı;

KAMU İHALE MEVZUATI

Ayrıca Pilot ortak tarafından yeterliğinin tevsiki amacıyla

sunulan iş deneyim belgesinin, Yönetmeliğin 49 uncu

maddesinde yer verilen hükümler dikkate alınarak, belgeye konu

işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait

endeksin, söz konusu iş deneyim belgesinin idareye sunulduğu

tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse

oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesi

gerektiği, yeterlik kriterlerinin ise devredilen sözleşmelerde

olduğu gibi ilk sözleşme bedeli herhangi bir güncelleme işlemine

tabi tutulmaksızın dikkate alınması gerektiğine, Karar verilmiştir

İş Deneyim Belgeleri

KAMU İHALE MEVZUATI

Cizre Cudi Dağı Tüneli,

Karayolları Genel Müdürlüğü Arşivi
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MÜRTEZAOĞLU

Kamu İhale Kurulunun 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına 

İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin 

26/7/2022 Tarihli Kararı yayımlandı.

KAMU İHALE MEVZUATI

Kanunun geçici 5 inci maddesine göre ek fiyat farkı hesaplanıp

hesaplanmayacağı hususuna ilişkin olarak:

4735 sayılı K. geçici 6 ncı maddesi uyarınca sözleşmenin feshine

ilişkin bir başvuru yapılmış olması halinde artırımlı fiyat farkı

ve/veya ek fiyat farkına ilişkin işlemlerin fesih işlemleri

sonuçlandırılıncaya kadar durdurulacağı, sözleşmenin feshinden

önce yükleniciye anılan Esaslara göre artırımlı fiyat farkı ve/veya

ek fiyat farkı verilmiş olması halinde ise, ödenen tutar iade

edilmedikçe fesih işlemlerinin sonuçlandırılmayacağı; Sonuç

olarak, Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda

gerekse de Geçici 6 ncı M. Uygulanmasına İlişkin Esaslarda,

anılan Kanunun geçici 5 inci maddesine göre 1/7/2021 ile

31/12/2021 tarihleri arasındaki dönem için ek fiyat farkı ödenen

ve/veya ödenmesi gereken bir sözleşmenin 22/1/2022

tarihinden sonra feshedilmesi durumunda ödenen tutarın iade

edileceğine yahut ek fiyat farkı ödenmeyeceğine yönelik bir

düzenlemeye yer verilmediği, 4735 sayılı K. geçici 6 ncı

maddesine göre feshedilen bir sözleşme kapsamında aynı

Kanunun geçici 5 inci maddesine göre diğer şartları sağlaması

kaydıyla ek fiyat farkı hesaplanması gerektiği,

Geçici 5 ve 6’ıncı Madde

KAMU İHALE MEVZUATI
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MÜRTEZAOĞLU

4735 Sayılı Kamu Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin 

Uygulanmasına İlişkin Esaslar

KAMU İHALE MEVZUATI

Ayrıca Yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvurudan

artırımlı/ek fiyat farkından hangisinin/hangilerinin hesaplanması

talebinde bulunulduğu açık bir şekilde anlaşılıyorsa, yüklenicinin

açık şekilde anlaşılan bu iradesi doğrultusunda işlem yapılması;

yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvuruda talep edilen

fiyat farkı türünün açıkça belirtilmediği hallerde ise, anılan Kanun

maddesinin amacı göz önünde bulundurularak, Esaslardaki

şartların sağlanması kaydıyla, sözleşmelerin talebe konu kısımları

için (varsa) ek fiyat farkının ve/veya artırımlı fiyat farkının

Esasların ilgili hükümleri dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanması

gerektiği, sonuçlarına varılmıştır.

Geçici 5 ve 6’ıncı Madde

KAMU İHALE MEVZUATI

Sarmaşık HES I-II TRABZON

AGE
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MÜRTEZAOĞLU

DSİ Hidroelektrik Santrallerin Hizmete Sunum Merasimi 

11 Ağustos 2022 Perşembe Günü Gerçekleşecek 

KAMU İHALE MEVZUATI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın

himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vahit

KİRİŞCİ’nin katılımlarıyla 11 Ağustos 2022 Perşembe günü

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Saat 14:00’de DSİ

Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 34 Adet Hidroelektrik

Santral tesisinin açılış merasimi gerçekleşecektir.

Bahse konu etkinliğe Sendikamız üyeleri de özel olarak davet

edilmiştir. Bilgiler hafta içi üyelerimizle paylaşılmıştır.

DSİ Merasimi

ETKİNLİK



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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5 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü’de

İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Uygulanmasına

İlişkin İdari Anlaşma’nın Revizyonu ile İlgili Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Ek İdari Anlaşmanın Onaylanması

Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşmasının

Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar yayınlanmıştır.

Hotamış Depolaması İnşaatı

YÖNTAŞ



ATAMALAR
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TCDD Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına

Sn. Hasan PEZÜK

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu

Başkanlığına

Sn. Ufuk YALÇIN

atanmıştır.

Garzan Barajı Ve Hidroelektrik Santrali Batman 

FERNAS



ATAMALAR
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Sn. Hüsnü Murat ÜLKÜ

Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Sn. Niyazi Evren AKYOL

Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine

Sn. Salih Murat TAMER

Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Sn. İshak Ebrar ÇUBUKÇU

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Sn. İsmail ÇOBANOĞLU

Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Sn. Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN

Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine

Subutay YÜKSEL atanmıştır.



ATAMALAR

17

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’in yaş haddi ve

görev süresi, 30 Ağustos 1922 tarihinden geçerli olmak üzere

bir yıl uzatılmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU

Hava Kuvvetleri Komutanlığına

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN

atanmıştır.

Meryem Rüzgar Çiftliği

TÜRKERLER



ATAMALAR
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Sayıştay Başsavcılığına

Sn. İsmail ALTINTAŞ atanmıştır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis

Aygün görevinden alınmıştır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına

Prof. Dr. Bayram Ali ERSOY atanmıştır.

Atatürk Barajı’nda Su Sporları



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.

01-07 Ağustos 2022 tarihlerinde

 Fernas Şirketler Grubu Kars Baraj Sulama İnşaatı 12UY0256-

2/00 İnşaat İşçisi

 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oyak

Aliağa Firmasının 16UY0253-2/00 - İnşaat İşçisi

 Ceper Firması 12UY0058-3/01 Su Yalıtımcısı

mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



TÜİK Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıkladı. Hem

TÜFE’de hem de Yİ-ÜFE’de artış devam ediyor. %81 olan TÜFE

piyasa beklentisi %79,50 olarak gerçekleşti. Aylık TÜFE

Temmuz’da %2,37 arttı, önceki %4,95, beklenti %3,2 idi. Türkiye

G20 ülkeleri arasında Arjantin’den (%58,8) sonra en yüksek

enflasyon oranına sahip ülke oldu

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Verileri
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Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ÜFE

ve TÜFE makası her geçen ay artmaya devam ediyor. Aradaki

fark %65’e ulaştı. Öte yandan Türkiye en yüksek negatif reel faiz

veren ülke oldu. Merkez Bankası politika faizi ve TÜFE arasındaki

fark 65,01 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Verileri
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Yıllık çekirdek TÜFE Temmuz’da %61,7’ye yükseldi, önceki %57,3;

beklenti %61,3 idi. Yıllık Tüfe Ulaştırmada %119; Gıda Ve Alkolsüz

İçeceklerde %94,7; Ev Eşyasında %88,4 Arttı. İnşaatı oluşturan

girdilerdeki yurt içi üfe endeksi ortalama endeksin üzerinde

artıyor.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Verileri
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Ticaret Bakanlı Mehmet Muş Temmuz ayına ilişkin geçici dış

ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret rakamları bir önceki yılın aynı

ayına göre artış gösterdi. Ancak aylık bazda hem ihracat hem de

dış ticaret bazında azalma dikkat çekti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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Dış ticaret açığındaki artış da devam etmekte. %144 artan dış

ticaret açığı 10,5 milyar dolar oldu. 2013 yılından bu yana dış

ticaret açığı verilerine bakıldığında sadece 2018 yılının Eylül ve

Ekim aylarında dış ticaret fazlası verilmiş kalan aylarda dış ticaret

açığı olmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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Bakan Muş ise yaptığı basın açıklamasında Türkiye, 2022 yılının

ilk 6 ayında olduğu gibi 7'inci ayda da en yüksek aylık ihracat

değerini yakaladı. 7'de 7 yaparak, rekorlar serisini

sürdürdüğünü, yılın ilk 7 ayında Türkiye toplamda 144,4 milyar

dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Paritedeki bu düşüşün,

dış ticaret dengesi üzerinde risk unsuru olarak öne çıktığını

aktardı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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TÜİK Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri haber bülteni 2021

sonuçlarını açıkladı. Bültenimizden okurlarımızla ilk defa

paylaştığımız bu veriler yükseköğretim mezunlarının referans bir

ayda kayıtlı istihdamda bulunma ve aylık ortalama kazanç

durumları ile mezuniyetleri sonrasında ilk iş bulma sürelerinin

hesaplanması ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlanmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yükseköğretim İstihdamı
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Yükseköğretim Kurulu kayıtlarına göre 2011-2020 yıllarını içine

alan 10 yıllık dönemde lisans veya ön lisans düzeyinde mezun

olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyler

kapsanmıştır. Ön lisans ya da lisans mezunu olup, daha üst bir

eğitim seviyesine devam eden bireyler de aşağıda aktarılan

verilerin kapsamına dâhildir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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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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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru

17.9846

17.9920

17.9950 17.9942 17.9955

17.9780

17.9800

17.9820

17.9840

17.9860

17.9880

17.9900

17.9920

17.9940

17.9960

17.9980

8/1/2022 8/2/2022 8/3/2022 8/4/2022 8/5/2022

18.4251

18.4109

18.3197

18.3220

18.4121

18.2600

18.2800

18.3000

18.3200

18.3400

18.3600

18.3800

18.4000

18.4200

18.4400

8/1/2022 8/2/2022 8/3/2022 8/4/2022 8/5/2022



FED kararı sonrasında yükselişini sürdüren Dolar/TL bu hafta 18

TL baremini aştıktan sonra piyasalarda yeniden bu değerin

sınırda altına indi. Yılbaşından bu yana Dolar/TL kuru yüzde 35

yükseldi.

Mayıs ayında 14 TL seviyelerinden hızla yükselen dolar kuru son

haftalarda yatay seyirde ilerlemeye devam ediyor

Kurlarda önemli bir gelişmede Sterlinde oldu. İngiltere Merkez

Bankasının en sert faiz yükselişini yapmasına rağmen resesyon

beklentileri sterlinin değer kaybetmesine neden oldu.

Cumartesi günü verilerine göre Türkiye gelişmekte olan para

birimleri arasında dolara karşı sınırlı değer kaybetti. (0,02)

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içinde Dolar/TL’deki artıştan destek bulan altın fiyatları

yükselmeye devam ediyor. Kurdaki yükseliş nedeniyle altında

1000 TL bareminin altına bir iniş olmadı.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası yetkililerinin şahin

mesajlarına karşılık faiz artırımlarında daha ılımlı

davranılabileceği beklentisiyle yükselişini sürdürmektedir.

Küreselde dolardaki güçlenmeye rağmen resesyon beklentileri

ve jeopolitik riskler nedeniyle altın yükselişini sürdürüyor.

ONS altın haftanın son iş günü 5 Temmuz tarihinden beri en

yüksek seviyeyi gördü.

Altın ocak ayına göre yatırımcısına %34 kazandırırken, on gün

öncesine göre %3 getiri sağladı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta petrolde gündem OPEC+ toplantısındaydı. Buna göre

OPEC+ Eylül'de petrol üretimini günlük 100 bin varil artırma

teklifini onayladı. OEPC+’nın beklentilerin altında üretim artışı

kararı sonrası brent petrol %1,3 artışla 101,8 dolara çıktı.

Ancak dünya ekonomik devlerinin resesyon beklentileri,

Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi, dünyada yeniden

ortaya çıkan Çin-ABD kaynaklı jeopolitik riskler, Çin’de artan

vakalar nedeniyle sosyal yaşamda getirilen kısıtlamalar petrol

talebini baskılamakta. ABD ham petrolü 89 doların altını

görürken Brent petrol de 94 doların altını test etti. ABD ham

petrolünde bu hafta kayıp yüzde 10'u aştı. OPEC kararı

sonrasında 100 doların kalıcı olması bekleniyor

Ancak uzmanlar şu noktasında gözden kaçırılmaması gerektiğini

vurguluyor. Bahsi geçen koşullara ilişkin riskin azalması petrole

talebi arttırarak yeniden fiyat artışlarını getirebilecektir.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine ve motorinde fiyat değişimi olmadı..

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi. Yıl içinde

Ukrayna savaşının uluslararası ürün fiyatlarında yarattığı etki ve

Dolar/TL kurunun yükselmesiyle benzin fiyatları Haziran ayında

30 TL ile zirveyi görmüştü.
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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 29 Temmuz ile sona eren haftada bankalardaki

toplam yabancı para mevduatları bir önceki haftaya göre 2,3

milyon dolar arttı. Bu sonuç tüzel ve gerçek kişilerin

mevduatındaki artıştan kaynaklandı. Yurt içi yerleşiklerin döviz

mevduatı bazında ise artış 243 milyon dolar oldu.

22 Temmuz ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 294,6 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki haftada %2,4’den, %2,3’e düştü. Ticari

kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı 33,3’den, %28,50’e düştü.

Konutta ise kredi oranları son iki hafta %18,50 oldu.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 5,9 milyar TL değerinde artış

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

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 278,2 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk beş ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 402 bin 514 kişi

olarak %122,2 arttı, tüketici kredilerinde 748 bin 437 kişi ile %83

artış gerçekleşti.
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Türkiye’nin Risk Primi 

EKONOMİDE BU HAFTA

CDS değeri bir ülkeye borç verildiğinde temerrüt riskine karşı

kendini sigortalamak isteyenlerin ödedikleri primi ifade eden

gösterge olup küresel piyasalarda takip edilmektedir. Ülkemizde

makro ihtiyati göstergelerdeki kırılganlıklar ise CDS’leri yukarı

çekiyor. Şirketlerimiz yüksek finansman maliyeti ile borçlanıyor.

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak

kullanılan CDS ülkemizde 900 seviyelerinin üstünü de gördü.

Türkiye'nin risk priminde gevşeme eğilimi devam etti. Temmuz

ayı ortasında 900 baz puan seviyesini test eden risk primi 762

baz puana kadar geriledi. Rusya, bu hafta risk primi en yüksek

ülke oldu. Rusya’nın risk primi Mayıs ayından bu yana 13.775

puan gerçekleşti. Oysa Ukrayna İstilasından önce CDS’ler 80

puan seviyelerinde idi. Türkiye risk primi yüksek (839) ülkeler

arasında Rusya’nın ardından geldi. Türkiye’den sonra en yüksek

risk primi Brezilya. ( 269,80)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 6,10, altının gram satış fiyatı yüzde 0,71,

dolar/TL yüzde 0,21 değer kazandı, euro/TL 0,04 değer kaybetti.

TCMB: Enflasyona en belirgin katkı temel mal ve hizmetten

geldi

TCMB Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporda

enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet

gruplarından geldiği ifade edildi. Enerji kalemlerinin etkisiyle

üretici enflasyonundaki yükselişin devam ettiği belirtildi.

Temmuz ayında KİT’lere döviz satışı yapılmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 ayın ardından ilk

kez kamu iktisadi teşebbüslerine doğrudan döviz satışı

gerçekleştirmedi.

Reel kesim net döviz açığı Mayıs'ta geriledi

Merkez Bankası verilerine göre, finans dışı firma net döviz

pozisyonu Mayıs'ta 105 milyar 803 milyon dolar olarak

gerçekleşti. Döviz açığı Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 893

milyon dolar azaldı.

Doğalgazda ağustos tarifesi belli oldu

Doğalgazda ağustos tarifesi yayımlandı. Konut ve sanayi

abonelerinin tarifelerinde değişikliğe gidilmezken, elektrik

üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tarım dışı istihdamda hızlı artış

ABD'de Temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri

beklentilerin iki katında bir gerçekleşmeye işaret etti. Verilerin

açıklanmasının ardından Fed'in Eylül'de daha büyük bir faiz artışı

yapacağı beklentileri arttı.

Euro Bölgesi’nde ÜFE yüzde 35,8 yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki

artışın etkisiyle Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla

yüzde 35,8 arttı.

OECD Bölgesi'nde enflasyon çift haneye yükseldi

OECD, enflasyonun yüzde 10,3 ile çift haneye ve son 34 yılın en

yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi'nde işsizlik değişmedi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre

değişmeyerek yüzde 6,6 seviyesinde ölçüldü.

Biden 'Enflasyonu Düşürme Yasası' için çağrı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa

tasarısının geçirilmesi için Kongreye çağrıda bulundu.

İngiltere'den 27 yılın en sert faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla

yüzde 1,75'e çıkardı. Banka enflasyon beklentilerini de

yükseltirken, yılın dördüncü çeyreğinde ülke ekonomisinin

resesyona gireceğini öngördü.

S&P Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü

S&P, Rusya'nın müdahalesinin hemen ardından ülkenin kredi

notunu "B"den "B-"ye, ardından "CCC+"ya çekmişti. S&P, bu kez

kredi notunu 3 kademe daha aşağı getirererek “CC" olarak

belirledi.

Brezilya faizi 5 yılın zirvesine çıkardı

Brezilya Merkez Bankası yüksek enflasyonu dizginlemek için

politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek

seviyeye çıkardı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Avustralya Merkez Bankası'ndan dördüncü faiz artışı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini yüzde 1,85'e

yükseltti. Böylelikle banka Mayıs ayından bu yana dördüncü faiz

artışına imza atmış oldu.

Hollanda'da enflasyon 47 yıl sonra çift haneyi gördü

Hollanda'da enflasyon, temmuz ayında yüzde 10,3 ile 47 yıl

sonra ilk kez çift haneyi gördü.

İspanya enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

İspanya’da hükümetin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak

amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa

tasarısını onayladığı bildirildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fitch'ten küresel gıda enflasyonunda sert düşüş beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tahıl

fiyatlarında son haftalarda yaşanan keskin düşüşün gelecek yıl

gıda enflasyonunda düşüş beklentisini artırdığını kaydetti.

Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın

kredi notunu "Baa3" olarak teyit ederken, "durağan" olan not

görünümünü "negatif" olarak revize etti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

İsveç Batarya Üretiminde Süper Güç Oluyor

Elektrikli ağır vasıta araç ve makine bataryalarına artan talebi

karşılamak üzere, Volvo Grup İsveç’te batarya hücreleri

üretimine yönelik büyük ölçekli üretim tesisi kurulum sürecini

başlatmıştır. Volvo Grup Başkanı ve CEO’su Martin Lundstedt

tarafından yapılan açıklamada; müşterilerine % 100 fosil yakıt

içermeyen çözümler sunma yönünde uzun vadeli istekleri

olduğunu belirtilmiştir. Ayrıca 2030 yılında sattıkları ürünlerin en

az %35’inin elektrikli olmasını hedefledikleri, bunun yüksek

miktarda yüksek performanslı bataryalar gerektireceği ve

gelecek sınai ayak izlerine batarya üretimini eklemenin mantıklı

bir adım olacağı ifade edilmiştir
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Slovakya’da enerji önlemleri

Slovakya Çevre Bakanı Jan Budaj, enerji krizinin bir sonucu

olarak, yakacak oduna artan ilgi ve dolayısıyla fiyatların

artması nedeniyle Slovakya'dan yurt dışına odun ihracatının

düzenlenmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Avusturya’da rekor enflasyon

Avusturya’nın resmi istatistik kurumu İstatistik Avusturya'nın

ilk tahminlerine göre, yıllık enflasyonun Haziran ayında %8,7

çıkmasının ardından, Temmuz ayında %9,2 yükselmesi

bekleniyor. Söz konusu rakam, Avusturya’da Mart 1975'ten bu

yana görülen en yüksek oran rakam oldu.

Rusya Merkez Bankasından döviz kısıtlaması

Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Ağustos 2022 tarihinde

yapılan açıklamada, bankalardan nakit euro ve dolar çekimine

yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını duyurulmuş olup,

kısıtlamalar 9 Mart 2023 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Hâlihazırda kısıtlama ABD doları ve Avro için geçerli olup üst

limit 10.000 dolar veya karşılığı Avro olarak tatbik

edilmektedir. Diğer para birimleri için herhangi bir kısıtlama

uygulanmamaktadır.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ABD Senatosu'nda ezici

bir çoğunlukla kabul edildi. İki ülkenin NATO üyeliği Fransa

parlamentosundan da onay aldı.

→ Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy

Pelosi'ye Tayvan ziyareti nedeniyle yaptırım uygulama kararı

aldığını duyurdu.

→ İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için

sürdürülen görüşmeler 5 aylık aradan sonra Avusturya'nın

başkenti Viyana'da tekrar başladı.

→ El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri, Afganistan'da düzenlenen

hava saldırısında öldürüldü.

→ İngiltere ve Macaristan'da tarihin sıcaklık rekorları kırılırken,

aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınlar Avrupa'da binlerce

hektar ormanlık alanı yok etti.

→ Dünya genelinde Kovid-19 vaka artış oranında 7 hafta sonra

ilk defa düşüş gözlemlenirken, son bir haftada vaka sayıları,

bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az görüldü.

→ İngiltere'deki Ulusal Fizik Laboratuvarı, dünyada şimdiye

kadar kaydedilen en kısa günün 29 Haziran olduğunu ve bu

günün normalden 1,59 milisaniye daha erken sona erdiğini

belirledi.
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KÜLTÜR SANAT

Cer Modern’de İtalyan Yazlık Sineması 

CerModern, İtalya Büyükelçiliği işbirliği ile gerçekleşecek "İtalyan

Yazlık Sineması"nda Ankaralı sinemaseverleri açık havada İtalyan

filmleriyle buluşturuyor.

Programda 12 Ağustos’ta I predatori (Yağmacılar) ve 19

Ağustos’ta Kidz/Figli (Çocuklar) filmlerinin gösterimi yapılacak.

İtalyanca dilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilen filmler saat

20.30’da gösterilecek.
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KÜLTÜR SANAT

YHT Garı’nda kütüphane açıldı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT)

Garı'nda kütüphane açtı.

Türkiye'nin turistik tesislerine, turizm altyapılarına ilişkin bilgilerin

yer aldığı bilgilendirme noktasında kültürü de anlatan yayınları

kapsayan kütüphanede 5 bin eser yer alıyor.

Turistik enformasyon içeren yabancı dilde yayınlanmış

kaynakların da bulunduğu kütüphaneden alınan kitaplar,

Türkiye'deki herhangi bir kütüphaneye teslim edilebiliyor.
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KÜLTÜR SANAT

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' vizyona girdi 

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 6 film sinemaseverlerle

buluştu. Brad Pitt'in rol aldığı "Suikast Treni"nin yanı sıra üç

korku filmi ve iki animasyon film bu hafta izleyiciye sunuldu.

Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt'in

başrollerinde oynadığı "Suikast Treni"nin yönetmenliğini David

Leitch üstlendi.
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