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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

8-14 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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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) Hizmet Binası 

ANKARA

İLCİ + YILDIZLAR  O.G



23 yıl önce toplumsal belleğimizde büyük bir yara açan,

Türkiye’nin gördüğü en büyük doğal afetlerden birini yaşadık,

o karanlık ve uzun gecede sevdiklerimizin yok oluşuna,

şehirlerimizin yerle bir oluşuna şahit olduk. 17 Ağustos

Depremi’nde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle

anıyorum.

Deprem maalesef ülkemiz coğrafyasının bir gerçeği ancak

İNTES olarak her zaman tekrarladığımız bir husus var: Binaları

yıkan deprem değil, depremi hiçe sayan bakış açıdır. Projesi

mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli,

mesleki yeterlilik belgeli işçiyle depreme dayanıklı konutlar

inşa ettiğimiz takdirde depremden korkmamıza gerek yok.

Depreme dayanıklı kaliteli yapılar ve depreme hazırlıklı, bilinçli

bir toplum inşa etmeliyiz.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Ağustos ayı yaz mevsimini, sıcak

günleri, tatili, güzel anları çağrıştırır

pek çok insan için. Ancak maalesef

Türk toplumu için tarihi bir yarayı da

hatırlatır.

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara

Depremi’ni.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi 

Çalışmalarımız

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi 

kapsamında görünürlük 

materyallerine ilişkin küçük 

değişiklik çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

.

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

Düzenlenecek olan iş başı eğitimlerinde kullanılacak

malzemelerin belirlenmesi yönelik liste çalışması yapılmıştır.

Proje kapsamında ihale süreçlerimiz için teknik şartname

çalışmaları tamamlanmıştır.



FAALİYETLERİMİZ
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Sendikamızın iktisadi kuruluşlarından İNTES Akademi                  

yeni bir programı hayata geçiriyor

Sendikamızın çözüm ortağı yaklaşımı ile sektöre hizmet

vereceği üçüncü iktisadi işletmesi olan İNTES AKADEMİ, yeni

bir toplantı serisine başlıyor.

“İNTES AKADEMİ SOHBETLERİ”nde konuklarımız bilgilerini bu

kez deneyimleri ve anıları ile birlikte aktaracak, sektör

temsilcilerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunlar üzerinde

sohbet edecekler.

İlk sohbette konuğumuz, Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Prof. Dr. Talat CANBOLAT olacak.

İş Mahkemelerinde Usul Sorunları” üzerinde yapacağımız

sohbet, 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü çevrim içi

gerçekleşecek.

Ayrıntılar için sendikamızla iletişime geçebilirsiniz.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Sendikamızın iktisadi kuruluşlarından İNTES Akademi eğitim

faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürüttü.

→ Sendikamızın organize ettiği toplantılardan İş Teftiş

Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Webinarına

yönelik organizasyon çalışmaları yürütüldü.

→ Genel sekreterlik makamınca bürokrasiye ziyaretlerde

bulunuldu.

→ Lider Yapı Öğretmenleri Projesinin eğitim faaliyetleri

organizasyonuna devam edildi.

→ 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

→ Çeşitli kurumlarca düzenlenen ve üyelerimize çağrısı

yapılan eğitimler,

paylaşıldı.



ETKİNLİK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Su İşleri tarafından yapımı 

tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış törenine katıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü

Üyelerimizin de davetli olduğu, DSİ tarafından hizmete alınan 34

HES’in açılış töreni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

himayelerinde gerçekleşti. Erdoğan suyun yenilenebilir bir enerji

kaynağı olması itibariyle önemine vurgu yaptı.

Kamu özel sektör iş birliğiyle 20 farklı ilde faaliyete geçecek 34

hidroelektrik santral, 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2,3

milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir.

Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller ülkemize yıllık

2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır..



ETKİNLİK
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TOBB Sektör Meclisleri, Merkez Bankası ile buluştu.                

Etkinliğe Sendikamız yöneticileri de davet edildi. 

Sektörel Kuruluşlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare

Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev

sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap

Kavcıoğlu ile TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 Sektör

Meclisi’nin Başkanları ve Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap

Kavcıoğlu Kovid-19 salgını ile başlayan, yakın bölgede giderek

yükselen jeopolitik riskler ile artan enerji sorunları, arz kısıtları ve

tedarik zincirindeki aksamaların küresel ölçekte olumsuz

yansımalara yol açtığına dikkati çekti



MALİ HAYAT
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Varlık barışı ile ilgili genel tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Liralaşma Önlemleri

Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin Genel Tebliği

Resmi Gazete’nin 8 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğ ile Gelir İdaresi Başkanlığı varlık barışı

uygulamasına açıklık getirmiştir.

Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, Kurumlar Vergisi Kanununa

eklenen ilgili hükümlere paralel yurt dışı ve yurt içi varlık barışı

uygulamasından 31 Mart 2023'e kadar yararlanabileceklerdir.

HGG İNŞAAT



MALİ HAYAT
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Varlık barışı ile ilgili genel tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Liralaşma Önlemleri

Tebliğ ile gelen düzenlemeler şöyle;

İlgili yasa hükmüyle uyumlu olarak bildirilen varlıkların değeri

üzerinden

 30 Eylül'e kadar yapılan bildirimler için yüzde 1,

 1 Ekim - 31 Aralık arasında yapılan bildirimler için yüzde 2,

 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3

oranında vergi peşin olarak tahsil edilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler bu kapsamda, yurt dışında bulunan

para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

araçları ile yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının

kapatılmasında kullanılan varlıklar için tek bir bildirim

verecekler. Bildirim yapılan aynı ay içinde beyanda düzeltme

yapılabilecektir.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka

veya finansal kurumlardan kullanılan ve 5/7/2022 tarihi

itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç

31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.

Bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına

intikal ettirilen varlıklar hakkında vergi usul kanununda yer

alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Tebliğin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220809-8.htm


BANKACILIK İŞLEMLERİ
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

yabancıların BES’e katılımına ilişkin usul ve esasları belirledi

Bireysel Emeklilik Sistemi 

SEDDK 13 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren “Türk

Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 11 Ağustos

2022 tarihinde genelge yayımladı.

Genelgede Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasında “Yabancıların

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanımına İlişkin Esas ve

Usuller” ile vatandaşlık başvurusunda uygulanacak usul ve esaslar

düzenlendi. Böylece BES’e aktarılacak birikimlerin artması ile

sistemin derinleşmesi, yurtiçi tasarrufların artışına önemli

düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi

sayesinde maliyetleri azaltarak tüm katılımcılara katma değer

sağlaması öngörülüyor. Genelge bağlantıdadır.

İlküvez Göleti-Ordu 

DSİ Arşivi

https://seddk.gov.tr/upload/doc/2022-21-sayili-genelge.pdf


BANKACILIK İŞLEMLERİ
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BDDK, TL ticari kredi kullanımında bankaların kredi 

kullandırımına ilişkin sorumluluklarına ilave açıklama getirdi.

BDDK Düzenlemeleri

BDDK’nın web sitesinde yayımlanan karara göre, kurum

tarafından yapılan açıklamada, şirketlerden alınacak beyan ve

taahhütlerin, 30/6/2022 tarihinden itibaren (30/6/2022 dahil)

geçerli olacak şekilde alınması gerektiği belirtildi.

Şirketlerden alınan beyan ve taahhütlerin hatalı ya da

gerçeğe aykırı olması durumunda, sermaye yeterliliği

hesaplamalarında söz konusu şirketlere yüzde 500 risk

ağırlığı uygulamasının kaldırılması talebinin uygun

görülmediği kaydedildi.

Kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net

pozisyon açığı kadar kredi kullanacak müşterilerden, kredi

kullandırımı sırasında YP net pozisyon açığı bilgisinin

edinilmesi gerektiği tabii olsa da, bu bilginin söz konusu

beyan ve taahhüt metnine eklenmesine gerek olmadığı

açıklandı.

KMH, diğer rotatif nitelikli krediler ve kurumsal kredi

kartlarından nakit çekimi yoluyla veya gün içi ve gecelik

krediler yoluyla kullandırılan kredi tutarları belirlenirken, ay

sonları itibarıyla önceki ay sonuna göre toplam nakdi kredi

bakiyesindeki artışın esas alınması gerektiği belirtildi

Kurul sayfasından yayımlanan metne bağlantıdan ulaşabilirsiniz

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1131


GÜNDEM
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Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında

tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik

yapılmasına dair yönetmelik 12 Ağustos Resmi Gazete'de

yayınlandı.

Trafik sigortası primlerine Eylül ayından geçerli olmak üzere

yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75’e

çıkarıldı. Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında

poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin

poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi bir aya kadar

durdurulabilecek.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu  

DOĞUŞ



ATAMALAR
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Karayolları Genel Müdürlüğü

3. Bölge Müdürlüğüne Sn. Serdar ATEŞ

8. Bölge Müdürlüğüne Sn. Yusuf GÜNEŞ

13. Bölge Müdürlüğüne Sn. Ahmet GÜLŞEN

14. Bölge Müdürlüğüne Sn. Umut AKYAZI

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine

Sn. Merve Safa KAVAKÇI

Sn. Serdar KILIÇ

atanmıştır.

……………………..



ATAMALAR
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus

Alkaç, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem,

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin,

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat görevden

alınmıştır.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne

Sn. Turan KULOĞLU

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne

Sn. Enis Yavuz YILDIRIM

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne

Sn. Servet GÜL

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına

Sn. Tahir HIRSLI

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına

Sn. Yusuf ARAPOĞLU

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi

Başkanlığına

Sn. Meral GÖKKAYA

atanmıştır.
……………………..



ATAMALAR
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 SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren

vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden

alınmış, görevden alınan Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat

getirilmiştir.

 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi 12 Ağustos 2022

tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla 422 mülki

idare amirinin görev yerleri değiştirilmiştir.

Astana Su Dağıtım ve Kanalizasyon Projesi, Kazakistan 

ALSİM ALARKO 



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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13 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine

Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin İlişik Beyanla Birlikte

Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

Deriner Barajı ve HES 

ERG



TÜİK Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna

göre işsizlikte 0,3 puan gerileme oldu. TÜİK Mayıs ayında

açıklamış olduğu 10,9 oranındaki işsizlik verilerini güncelleyerek

10,6 olarak açıkladı.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞGÜCÜ VERİLERİ
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İşgücü 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 182 bin kişi

azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4

puanlık azalış ile %53,2 olarak gerçekleşmiştir. Genç nüfustaki

işsizlik oranı ise %20,4 olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞGÜCÜ VERİLERİ
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Kadın ve erkek işsizlik oranı arasındaki fark 5,3’e yükselmiştir.

Geniş tanımlı işsizlik ( Atıl iş gücü oranı) ise %19,8’e gerilemiştir.

2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak

44,5 saat olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞGÜCÜ VERİLERİ

21



Türkiye İş Kurumu ise Temmuz ayı işgücü verilerini açıklamıştır.

İŞKUR aracılığıyla 51.202’si ise yerleştirilenlerin (%60,8) erkek,

32.978’i (%39,2) kadın işgücü olmuştur. 2022 yılı Ocak-Temmuz

döneminde ise 823.187 işe yerleştirmeye aracılık edilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İSTİHDAM RAPORU
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Temmuz ayında en çok işe yerleştirme imalat sektöründe

olmuştur. (547.088 kişi). Temmuz ayında inşaat sektöründe

Kurum aracılığı ile işe yerleştirilen kişi sayısı ise 95.980 kişi olarak

gerçekleşmiştir. Temmuz ayı için İŞKUR’a kayıtlı işsiz kişi sayısı

3.538.276 kişi olmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İSTİHDAM RAPORU
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10.08.2022 tarihinde “İnşaat

Maliyet Endeksleri 2022 Yılı Haziran Ayı” sonuçları açıklanmıştır.

İnşaat Maliyet Endeksi (İME), işçilik ve malzeme ayrımında inşaat

maliyetlerindeki değişimleri ölçen fiyat endeksidir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet İstatistikleri
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TÜİK inşaat maliyet endeksini hesaplarken malzeme ve işçilik

kalemlerinin ve ağırlıklarının belirlenmesi için yapı tiplerini temsil

edecek şekilde 77 inşaat projesi analiz etmiş ve bunun

sonucunda yaklaşık 2.300 ürün ve ağırlıklarını tespit etmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet İstatistikleri
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TÜİK’in aylık dış ticaret kayıtları kullanılarak hesapladığı Haziran

ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. İhracat miktar endeksi

yıllık %6,0 oranında yükseliş gösterdi. Buna karşılık ithalat birim

miktar endeksi ise yıllık %3,6 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı ödemeler

dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre cari açık on beş ayın

zirvesine yükseldi. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 32.667

milyon ABD doları olmuştur. 2022 yılı ilk altı aylık cari açık -

32.444 milyon ABD dolarıdır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi
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Cari işlemler açığı büyük ölçüde artan enerji ithalatından

kaynaklanmıştır. Yurt İçinde Yerleşik Kişilerin Yurt Dışındaki

Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımında inşaat

sektörü 57 milyon ABD doları olmuştur. Yurt dışındaki yerleşik

kişiler ise inşaat sektörüne doğrudan 31 milyon ABD doları

değerinde yatırım yapmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi
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TÜİK’in açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

verilerine göre DİBS yatırımcısına en çok kazandıran finansal

araç oldu. Yıllık değerlendirmede ise en yüksek artış ABD

dolarından geldi. TÜFE bazından yıllık en yüksek kayıp mevduat

faizinde oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Araçların Reel Getiri Oranları
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Borsa İstanbul 100 endeksi ise aylık TÜFE (%7,39) ve Yurt İçi ÜFE

(%4,85) bazında yatırımcısına kayıp yaşattı. Altı aylık

değerlendirmelerde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile

indirgendiğinde %29,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,14

oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Araçların Reel Getiri Oranları

30



TÜİK Haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre

inşaat ciro endeksi bir önceki yıla göre %119,9 artış gösterdi.

Aylık bazda 0,5 oranında bir önceki aya göre azalış olmuştu.

Haziran aylık değişim ise %16,8 artış olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksleri

31



Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endekslerinin

Haziran ayı sonuçları artış yönünde oldu. Sanayi üretimi yıllık

%8,5 arttı. Mayıs ayı yıllık artışı ise %9,0 olarak gerçekleşmişti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 
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Alt sektörler bazında takvim etkisinden arındırılmış yıllık en

yüksek artık dayanıksız tüketim mallarında oldu. Madencilik ve

taş ocağı sektörü ise hem yıllık (7,1) hem de aylık (2,1) daralma

gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 
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TÜİK’in Haziran ayına ilişkin açıkladığı tüketimin öncü

göstergelerinde perakende satış istatistikleri pandemi

yönündeki daralmayı geride bırakarak 2021 yılının Haziran

ayından beri pozitif yönlü seyir izliyor. Mayıs ayında son iki yılın

en yüksek artış seviyesine ulaşmıştı (%140). Bu ay yıllık artış

oranında kısmı azalma oldu. ( 119,1)

EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satışlar 
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Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden

oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış olan Ağustos ayı

piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon ve döviz kuru

beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları 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

37

TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Bu hafta dolar/TL sınırlı banttaki hareketine ve 18 TL eşiğinin

altında kalmaya devam etti.

ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında %8,5 olarak gelen

veri sonrasında dolar endeksi yukarı hareket etti. Açıklama

sonrasında Euro, Dolar karşısında %1 değer kazandı. Dolar

enflasyon veri sonrasında dünya genelinde güç kaybetti.

ABD’de resesyon beklentilerinin halen devam etmesi nedeniyle

dolar endeksinde yeni zirveler oluşabileceği beklentisi de hakim.

Haftanın bu gelişmesine rağmen uzman görüşleri bunun geçici

bir fiyatlama olduğu doların güçlenmesinin devam edeceği

yönünde.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD’de tahminlerden düşük gelen enflasyon verisi FED’i ‘faiz

artışı politikasından saptıracağı beklentisi ile ONS altını 5

haftanın en yüksek seviyesine çıkardı. 1.685-1.700 dolar

seviyelerinde dip yapan ONS altın 1.800 dolar seviyelerine

yakınsadı. Ancak FED’in halan faiz artışı söylemlerinden geri

çekilmemesi ise ONS altının fiyatını 1.800 dolar üzerine

yükseltmiyor.

Yurt içinde gram altın ise hem kurdan destek buluyor hem de

ONS altındaki yükselişten destek buluyor.

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10

baz puan gevşedi. Ancak haftanın son günü yeniden arttı. Buna

paralel ONS altın haftanın son iş günü sınırlı düşme yaşadı.

Altın ocak ayına göre yatırımcısına nominal bazda %36

kazandırırken, on gün öncesine göre %5 getiri sağladı. Çeyrek

altın 1.699 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrol fiyatları bu hafta yukarı yönlü hareket etti. Jeopolitik

riskler petrol fiyatlarını yukarı çekti. OPEC gerçekleştirmiş olduğu

toplantıda arz fazlasına vurgu yaptı. Rapor günde yaklaşık 570

bin varil üretim fazlasına işaret edildi. Bu haberlerin ardından

Petrol, dört ayın en büyük haftalık primini kaydetti. Ancak

resesyon beklentileri petrol fiyatlarını 90-100 dolar arasına

baskılamakta.

OEPC tahminlerine karşılık Ulusal Enerji Ajansı petrol talep

tahminini yükseltti. Doğalgaza alternatif yakıt arayışı sebebiyle

petrol talebinde artış yaşanacağını öngördü.

Bu hafta enerji ile ilgili önemli bir gelişmede Rus petrolünün

Druzhba hattından transit geçişinin yeniden başlaması oldu.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzinde ayın ilk gününe göre 2 liraya varan indirim

oldu. Benzin 20 TL sınırına geldi. Cumartesi günü ise yeniden

yükseliş oldu. Motorinde ise ay başına göre 1,5 TL’lik indirim

görüldü.

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 05 Ağustos ile biten

haftada bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 6,4 milyon dolar arttı. Bu sonuç tüzel kişilerin

mevduatındaki artıştan kaynaklandı. Gerçek kişilerin mevduatı

ise azaldı.

22 Temmuz ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 298,3 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki hafta %2,3 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı

ortalama faiz oranı %28,50’den, %27,20’e düştü. Konutta ise

kredi oranları son iki hafta %18,70 oldu.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 2 milyar TL değerinde artış

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

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 279,1 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. ABD

enflasyon verilerinin beklentilerinin altına gerilemesi gelişen

ülkelerin risk primlerini de etkiledi. 700 bareminin altına inen

CDS son üç ayın en düşük seviyesine 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

TCMB rezervlerinde bir yılın en hızlı artışı

TCMB verilerine göre brüt rezervler 5 Ağustos haftasında 7,4

milyar dolar artışla 108,6 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki

bu artış Ağustos 2021'den bu yana en yüksek artış olarak

kaydedildi.

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin

kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü, not görünümünü ise

negatiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Lisanssız güneş enerjisiyle ilgili düzenleme yürürlükte

Lisanssız güneş enerjisinde üretim fazlasının bir kısmının

bedelsiz olarak verilmesini öngören düzenleme Resmi

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gayrimenkulde olağan dışı fiyat artışları mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gayrimenkul

sektöründe olağan dışı fiyat artışlarını mercek altına aldıklarını

belirterek “Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Otomobil satışına '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışı için

planlanan yeni uygulamayı resmen duyurdu. Muş, "İlk tescilden

sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi

geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD enflasyonunda beklentiyi aşan gerileme

ABD'de 40 yılın en sert sıkılaşma döngüsü ve gerileyen enerji

fiyatları Temmuz ayında ülkede enflasyonun gevşemesine neden

oldu. Haziran'da yüzde 9'u aşarak 40 yıllık zirveyi yenileyen ABD

enflasyonu Temmuz'da yüzde 8,5'e geriledi. Aylık bazda ise

fiyatlarda değişim yaşanmadı.

ABD'de ÜFE pandemiden beri ilk kez aylık bazda geriledi

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 9,8 ile

tahminlerin üzerinde arttı. ÜFE aylık bazda da pandemiden bu

yana ilk kez geriledi.

ABD'de bütçe açığı Temmuz'da %30 geriledi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Temmuz'da geçen yılın

aynı ayına kıyasla yüzde 30 azalarak 211 milyar dolara geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tüketici güveni 3 ayın zirvesine çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ekonomik

görünüme ilişkin iyimserlikle Ağustos'ta 3 ayın zirvesine çıktı.

Çin'den rekor dış ticaret fazlası

Çin'de ihracat, Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre

yüzde 18, ithalat da yüzde 2,3 artış kaydetti. Dış ticaret fazlası,

Temmuz'da 101,26 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek

seviyesine ulaştı.

Almanya'da enflasyon yüzde 7,5 oldu

Almanya'da temmuz ayında enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın

etkisiyle yüzde 7,5 seviyesinde belirlendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin'in en büyük beş kamu şirketi ABD borsalarından çıkıyor

Çin'in en büyük beş kamu şirketi ABD borsalarından çekilme

kararı aldığını duyurdu.

Rusya'da enflasyon düşüş

Rusya’da yıllık enflasyon temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde

15,9’dan yüzde 15,1’e düştü.

Arjantin'den 950 baz puanlık faiz artışı

Arjantin'in Merkez Bankası, 20 yılın en yüksek seviyesi olan

yüzde 71'e yükselen sarmal enflasyonu sınırlamak için mücadele

ederken gösterge faiz oranını 950 baz puan artırdı.

Meksika Merkez Bankası’ndan 75 baz puanlık faiz artışı

Meksika Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika

faizini 75 baz puan artırarak yüzde 8,50'ye yükseltti.

Macaristan'da enflasyon 24 yılın zirvesinde

Macaristan'da enflasyon gıda maliyetlerindeki artışın etkisiyle

1998'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

ILO: Pandemi 34 milyon genci işsiz bıraktı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kovid-19 salgınının etkili

olduğu dönemde dünya genelinde genç istihdamının 34 milyon

azaldığını açıkladı. ILO'nun 2022 Küresel Genç İstihdam Eğilimi

Raporu'nda 2021'de küresel genç işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak

saptandı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Sırbistan’da demiryolu inşası

Sırp Demiryolları Altyapısı tarafından, Belgrad-Niş

demiryolunun Stalac-Djunis bölümünün yeniden inşası ve

modernizasyonu ile Belgrad-Niş demiryolu üzerindeki Stalac-

Djunis bölümünün ikinci ray hattının inşası için tekliflerin son

gönderim tarihinin 1 Eylül 2022 tarihine uzatıldığı

açıklanmıştır. Söz konusu iş, inşaat izinleri ve demiryolu

üzerinde yapılacak işler için projenin hazırlanmasını da

içermektedir. Ayrıca, ikinci ray hattının 160 km/saat hıza olanak

tanıyan 17,1 km uzunluğunda olması planlanmaktadır.

İhaleye ilişkin ayrıntılar bağlantıdadır.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kırgızistan’da ihale sistemi hakkında bilgi sunan sistem

devreye girdi.

Kırgızistan'da yayınlanan tüm özel ve kamu ihalelerini

görüntülemenizi sağlayan (International Business Council-

IBC) Tender Smart platformu Kırgızistan'da hizmete girdi.

Kırgızistan ihalelerine söz konusu platformun yanı sıra

www.tenders.kg adresinden de ihale duyurularına ulaşmak

mümkündür.

Şili’de Covid-19 önlemlerinde gevşeme

Şili'de Covid-19 kapsamında ülkeye girişlerde tüm risk

seviyelerinde aranan Covid-19 ile ilgili giderleri kapsayan

30.000 ABD Doları/Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası

yaptırılmış olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

AB’den Rusya doğal gazı kullanımına karşı yatırım hamlesi

Rus doğalgazına bağımlılığını ortadan kaldırmaya hazırlanan

Avrupa Birliği, üyesi olmayan ülkelerin de yardımıyla 2040

yılına kadar tahmini değeri toplam 240 milyar Avro olan 141

yatırımla elektrik iletim hattının kapasitesini artırmayı

planlamaktadır. Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri

Ağının planına göre 43.000 km yeni ağ ile Avrupa kıtası

genelinde elektrik iletim hatlarının, kabloların ve diğer

ekipmanların kapasitesi 142 GW arttırılacaktır.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Temsilciler Meclisi, enflasyonun düşürülmesine yönelik

kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasa

tasarısını onayladı. Tasarı, yasalaşması için Başkan Joe

Biden'ın imzasına sunulacak.

→ ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması

ve ABD'nin konumunu Çin'e karşı güçlendirilmesi için "Çip ve

Bilim Yasasını" imzaladı ve bunu "nesilde bir kez gelen yatırım

fırsatı" şeklinde niteledi.

→ Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan akışın kesintiye

uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları doğal gaz tüketimini

yüzde 15 azaltma planı yürürlüğe girdi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Tayvan'daki askeri

tatbikatlarını sona erdirirken olağan devriyelerin planlandığı

açıklandı.

→ Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletindeki

malikânesi, FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında

baskına uğradı.

→ ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya

üyeliklerini onaylayan protokolleri imzaladı. Böylece 30 NATO

müttefikinden 23'ü protokolü onaylamış oldu.

→ Zaporijya nükleer santrali yakınlarında hafta boyu patlamalar

meydana geldi. Rusya da Ukrayna da saldırıları

üstlenmeyerek birbirini suçladı.

→ ABD, Ukrayna'ya verilmek üzere 1 milyar dolarlık silah ve

mühimmatın ayrıldığını açıkladı.

→ Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık ek finansman

sağlanacağını duyurdu.

→ İngiliz hükümeti, İngiltere'nin güney, orta ve doğu

bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu.

→ Almanya, Rusya’nın Avrupa'ya sağladığı gaz sevkiyatının

azalması sebebiyle enerji tasarrufu konusunda yeni

önlemlerin alınacağını açıkladı.
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KÜLTÜR SANAT

Harbiye’de Candan Erçetin Rüzgarı 

BKM organizasyonuyla DenizBank Açıkhava Etkinlikleri

kapsamında 19 Ağustos’ta gerçekleşecek Harbiye Açıkhava

Tiyatrosu’ndaki isim Candan Erçetin olacak.

Türk pop müziğinin güçlü yorumcu, besteci ve söz yazarı

Candan Erçetin, sevilen şarkılarıyla 19 Ağustos akşamı

müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor.
,
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KÜLTÜR SANAT

Metin Akpınar ile Muhabbet 

“Keşke bir kere sohbet edebilseydim”.

Metin Akpınar denince en çok kurulan cümlelerden biri… Artık

mümkün!

Metin Akpınar Türkiye turnesi kapsamında yeniden seyircisiyle

buluşuyor. Mizahtan siyasete, müzikten yemeğe, umuttan aşka

konuşacak çok konu var.

Metin Akpınar 18 Ağustos Perşembe akşamı Ankara Odtü

Vişnelik’te.
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