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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

15-21 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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Gülburnu Köprüsü

GÜRİŞ



Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de Başkan Joe Biden,

enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı vergi

düzenlemelerini içeren yasayı imzaladı. ABD Merkez

Bankası’nın da son toplantısına ait tutanaklarda enflasyon

"önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına devam edileceği

vurgulandı. İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra ilk kez çift

haneli rakama ulaşırken Euro Bölgesi'nde ise enerji

fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle rekor seviyeyi gördü.

İş dünyasının temsilcileri olarak elbette önceliğimiz işin ve

istihdamın devamlılığı. Finansal istikrarsa elbette ekonominin

olmazsa olmazı. Diliyoruz ki kamu otoriteleri tarafından

uygulanan politikalar enflasyonla mücadele ve finansal istikrar

ortamının sağlanması adına hedeflenen sonuçları sağlasın.

Sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Enflasyon ülkemizin olduğu gibi tüm

dünyanın da en öncelikli gündem

maddelerinden biri olmaya devam

ediyor ve kısa olmayan bir vadede de

küresel ekonominin öncelikli sorunu

olmaya devam edecek gibi

gözüküyor. Geçen haftanın gelişmeleri

de bunu kanıtlar nitelikte.
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MÜRTEZAOĞLU

Artvin Yusufeli Tünel Projesi

İMAJ
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

İlk eğitimler 26 Eylül’de başlıyor

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi kapsamında gerçekleşecek yapı 

öğretmenleri eğitimlerinden İnşaat Boyacısı mesleğine yönelik 

çalışmalarda önemli mesafe katedildi.  Eğitimlerin 26 Eylül 

itibari ile başlaması  planlanıyor.

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

Projemiz kapsamında eğitim alacak meslek lisesi

öğretmenlerinin

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI,

→ İNŞAAT BOYACISI, 

→ İSKELE KURULUM ELEMANI 

mesleklerinde uygulama ağırlıklı eğitimlerinin tamamlanması

amaçlanmaktadır.



FAALİYETLERİMİZ
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İNTES AKADEMİ SOHBETLERİ

İNTES AKADEMİ, «İNTES AKADEMİ SOHBETLERİ» başlıklı yeni

bir toplantı serisine başladı. Sohbet serisinin ilk konuğu, Prof. Dr.

Talat CANBOLAT oldu.

«İş Mahkemelerinde Usul Sorunları» konulu sohbet, 17 Ağustos

2022 Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi.

……………………..



FAALİYETLERİMİZ
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«İnşaat Sektöründeki İhtilafların Makine Öğrenmesi 

Yöntemleriyle Analizi ve Karar Tahmin Modeli” Projesine 

TÜBİTAK Desteği

Sendikamızın işbirliği ile yürütülen “İnşaat Sektöründeki

İhtilafların Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Analizi ve Karar

Tahmin Modeli” Projesi TÜBİTAK 3005 - Sosyal ve Beşeri

Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek

Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında; Türkiye’de son 11 yılda (2011 ile 2021 yılları

arasında) yaşanan inşaat ihtilaf dosyalarının çevrimiçi (online)

hukuk veri tabanlarından ve Yargıtay arşivlerindeki dava

dosyalarından temin edilmesi planlanmaktadır.

Evreni temsil eden örneklem oluşturulduktan sonra, makine

öğrenmesi yöntemleri kullanılarak; veri önişleme, model

kurulumu, model analizi, modelin değerlendirilmesi ve herkesin

kullanımına açık bir web sistemi olarak açılması aşamaları takip

edilecektir.

Daha güvenilir olması adına inşaat ihtilaflarında son karar merci

olan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (eski adıyla Yargıtay 15. Hukuk

Dairesi) kararlarının kullanılması planlanmaktadır.

……………………..



FAALİYETLERİMİZ
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Yargıtay 6. Hukuk Dairesi desteği ve Sendikamızın işbirliği

kapsamında yürütülecek proje sonucunda, uzun ve yorucu

yargılama sürecine başlanmadan, meydana gelen ihtilafların

sonuçlarının tahmin edilmesi, böylece tarafların yaşayacağı

maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi, en azından

minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Bayram’ın yürütücü

olduğu Projede, Doç. Dr. Emrah Aydemir (Sakarya Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü), Doç. Dr. Cemil Akçay

(İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Öğr. Gör. Mahmut Sarı

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu) ve Sendikamız profesyonel hukuk kadrosu

araştırmacı olarak yer almaktadır.

……………………..

TCDD Taşımacılık A.Ş. Arşivi 



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ Sendikamızın iktisadi kuruluşlarından İNTES Akademi

sohbet toplantısı serisinin ilki gerçekleşti.

→ Demiryollarının Tarihini yansıtacak kitap için içeriğine

yönelik taslak metinler ortaya kondu.

→ Sendikamızın organize ettiği toplantılardan İş Teftiş

Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Webinarına

yönelik organizasyon çalışmaları yürütüldü.

→ 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.

Üyelerimize;

→ Sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler,

→ Yurtdışı iş forumları

→ Kamu İhale Mevzuatına ilişkin düzenlemeler

→ Ticari hayata getirilen düzenlemeler,

paylaşıldı.



KAMU İHALE MEVZUATI
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4735 Sayılı Kanununun Geçici 6. M’nin Uygulanmasına İlişkin 

Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin 10/8/2022 

tarihli bağlantıdaki karar yayımlandı.

Geçici Altıncı Madde

Kararda sektörümüze yönelik ayrıntılı açıklama hafta içi

okuyucularımızla paylaşıldı. Buna göre; İhalesi kısmi teklife açık

olarak gerçekleştirilmemekle birlikte sözleşmesinde kısmi teslim

ve kısmi kabul öngörülen işlerde, fesih ve tasfiye kararı

alınmasına esas gerçekleşme oranının tespitinde 15/4/2022 tarihi

itibarıyla gerçekleştirilen imalatlara/işlere/ teslimatlara ilişkin

onaylanan hakedişlerin ilk sözleşme bedeline oranının yüzde 15’i

geçip geçmediğine, kısmi kabul yapılan ve yapılmayan bölümler

için herhangi bir ayrım gözetilmeksizin sözleşmenin bütünü göz

önünde bulundurularak karar verilmesi gerektiği sonucuna

varılmıştır.

DİRGÜN İNŞAAT

http://kik.gov.tr/Duyuru/505/4735_sayili_kamu_ihale_sozlesmeleri_kanununun_gecici_6_nci_maddesinin_uygulanmasina_iliskin_esaslara_dair_tereddutlerin_giderilmesine_iliskin_olarak_alinan_1082022_tarihli_ve_2022dk-d-292_sayili_kurul_karari.html


GÜNDEM
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Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Resmi Gazete’nin 18 Ağustos 2022 tarihli sayısında 

yayımlandı.

İmar Yönetmeliği

Yönetmeliğe geçici altıncı madde eklendi. Buna göre uygulama

İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ofis/büro amaçlı

yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı

kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2023 tarihine

kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i

geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat

ruhsatı düzenlenebilecektir.

TÜRKERLER



GÜNDEM
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Türk Parasının kıymetini korumak amacıyla bankacılık alanında 

yeni düzenlemeler hayata geçirilecek 

Makro İhtiyati Tedbirler

Resmi Gazete’nin 20 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlanan 

Tebliğler ile Makro İhtiyat, Tedbirlere yönelik yeni düzenlemeler 

geldi.  Karar yönelik TCMB tarafından Basın Duyurusu da yapıldı.

Yayımlanan duyuru ile bankaların Türk lirası mevduat/katılma

hesaplarına dönüşüm hedeflerine göre belirlenen oranlarda

menkul kıymet tesis edeceği belirtilmiştir.

Uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin

arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul

kıymet tesisi ile ikâme edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

DARÇA HİDROELEKTRİK SANTRALİ
B. ERGÜNLER



GÜNDEM
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Türk Parasının kıymetini korumak amacıyla bankacılık alanında 

yeni düzenlemeler hayata geçirilecek 

Makro İhtiyati Tedbirler

Bankalar kredi faizinde, TCMB tarafından belirlenen ve son

olarak yüzde 16,32 olan yıllık bileşik referans oranının 1,4 katı

olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tesisi

yapmak zorunda olacaktır.

Eğer kredi faizi referans katsayının 1,8 katı ve üzerine çıkarsa, bu

tesis oranı yüzde 90 olarak uygulanacaktır.

Merkez Bankası yayımlanmış olduğu duyuruda büyüme hızı ve

erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi

faaliyet ile buluşmasının yakından takip edildiğini, son dönemde

belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal

aktarımın etkinliğini azalttığını belirtmiştir

Aynı tarihli Resmi Gazete’de zorunlu karşılık oranlarına ilişkin de 

değişiklik yapıldı.

Bundan böyle zorunlu Karşılıklar Tebliği’ne göre zorunlu karşılık 

oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 

olarak uygulanacak.



GÜNDEM
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Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos tarihli 

Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi. 

Karayolları Düzenlemeleri

Yönetmelik ile gelen değişiklikler şöyle;

Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri

zorunlu oldu.

Taksilerde en az bir adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu

taşımacılığı yapan otobüslerde toplam koltuk sayısının en

az 10’da 1’i kadar ‘çocuk bağlama sistemi’ olacak.

Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemerini

usulüne uygun takmadan harekete izin verilmeyecek.

Kemer takmayan yolcular polise bildirilecek.

Gece motosiklet, bisiklet ve scooter kullananlar

görünmelerini sağlayacak şekilde ‘reflektif yelek’ giyecek.

 Okul servisleri için “her öğrenciye emniyet kemeri, her

koltukta duyarlı sensör ve aracın içini 30 gün kayıt

yapabilen cihaz bulundurma” uygulaması ise 1 Temmuz

2024’e ertelendi.

Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte

yürütülecektir.



GÜNDEM
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Türkiye Hazır Beton Birliği inşaat sektörü ile ilgili güncel verileri 

içeren İnşaat Sektörü 2022 Ağustos Ayı Değerlendirme 

Raporu’nu yayımladı.

Raporda öne çıkan veriler şöyle

Hazır Beton İmalat Endeksi 2022 haziran ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre %1,8↓, bir önceki aya göre%12,6↑ düşüş 

göstermiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %4,8 

düşüş göstermiştir.

Çimento İmalat Endeksi 2022 ocak-haziran döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 düşüş göstermiştir.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Toplam Sanayi 

Endeksi %8 düşüş göstermiştir.

İnşaat Sektörü

2010 yılından 2017 yılına kadar inşaat sektörünün GSYİH 

içindeki payı istikrarlı bir şekilde artmış ve çeyreklik dönem 

bazında en yüksek %9 seviyesini görmüştür. 2017 yılından 

2019 yılına kadar ise düşüşe geçmiştir. 2022 yılı ilk çeyrek 

verilerine göre sektörün payı %4,4’tür. Bu oran son 12 yılın en 

düşük çeyreklik değeridir.

İnşaat Faaliyetleri 2022 temmuz ayında bir önceki aya göre 

%3,5 düşüş göstermiştir.

Hazır Beton Birliğinin raporuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sektörel Raporlar

https://www.thbb.org/sektor/insaat-sektoru-aylik-degerlendirme-raporu/insaat-sektoru-2022-agustos-ayi-degerlendirme-raporu/


ATAMALAR
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general

ve amiralin atama kararları 19 Ağustos 2022 tarihli Resmi

Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU atanmıştır.

Awash-Kombolcha-Hara Gebaya Demiryolu

YAPI MERKEZİ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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19 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından

İmzalanan Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji

Verimliliği Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması yayınlanmıştır.

Gergin Eğik Askılı Nissibi Köprüsü 

GÜLSAN



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.

15-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında;

 İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerimizde Metro Mühendislik firmasının 11UY0011-3/03 -

Ahşap Kalıpçı Mesleki yeterlilik sınavı yapılmıştır.

Ayrıca 5 yıllık belge kullanım süresi dolan adayların belge

yenileme işlemleri de yoğun bir şekilde devam etmektedir.



ÜYELERİMİZDEN
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Göç dönemlerinde yunusların güvenli geçişi için 

1915Çanakkale Köprüsü’nün yapımına 7 kez ara verildi.

DL & EC-Limak-SK Ecoplant-Yapı Merkezi ortaklığı ile

tamamlanan ve işletmesi yürütülen 1915Çanakkale Köprüsü ve

Otoyolu Projesi’nde gözetilen en önemli çevresel

dengelerden biri, denizle ilgili.

Bölge, hem beslenme hem de geçiş yerleri olduğu için

yunuslar için çok önemli. Proje sırasında dört yunus

gözlemcisi de çalıştı. Gece görüş mümkün olmadığında

ultrasonik olarak yunus sesleri dinlendi. Güçlendirme

kazıklarının çakılması esnasında zorunlu olan hidrolik çekiç

çalışırken yunusların ürkütülmemesi için projeye ara verildi.

Proje sırasında ayrıca 1054 adet Pinna nobilis türü midye

güvenli bir bölgeye taşındı.

1915Çanakkale Köprüsü



TÜİK ikinci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre yapı

ruhsatı verilen binaların sayısı %7,5 azalış gösterdi. Bu dönemde

28.249 bina için yapı ruhsatı verilirken, 2021 ikinci çeyreğinde

30.537 bina için yapı ruhsatı verilmiştir.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yapı İzin İstatistikleri

20



2022 yılı ikinci çeyrekte en fazla yapı ruhsatı verilen ilimiz 3.362

bina ile İstanbul olurken en az yapı ruhsatı alan ilimiz 9 bina ile

Hakkari oldu. En çok yapı ruhsatı alınan beş ilimiz arasına

İstanbul’u takiben İzmir, Ankara, Muğla ve Kocaeli izledi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yapı İzin İstatistikleri
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Yapı Ruhsatı Verilen Binaların yüz ölçümü ise %7,5 azaldı. Bir

önceki çeyreğe göre yıllık düşüş hızında azalış oldu. Bina

sayısında bir önceki çeyrekte yıllık azalış %22,5 idi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yapı İzin İstatistikleri
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TÜİK Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 geriledi.

Böylelikle geçen yılın ağustos ayının ardından itibaren yıllık

bazda ilk kez gerileme yaşandı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri
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Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde ise bir önceki yıla göre

konut satışları %24,2 arttı. Böylece 820.330 adet konutun satışı

gerçekleşti. Aynı dönemde ipotekli konut satışları 189.463 konut

sayısına ulaşarak bir önceki yıla göre %51,9 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Temmuz 2022

dönemi konut fiyat endeksi açıklandı. Sonuçlara göre endeks

son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz ay ise bir

önceki aya göre kısmi düşüş olmuştu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi
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İstanbul’da konutların metre katre fiyatı 21.328 TL oldu. Böylece

İstanbul’da ortalama 120 m2’lik konutun fiyatı 2,6 milyar TL’ye

ulaştı. Konut fiyatlarının en düşük artış gösterdiği iller ise Bingöl,

Elazığ, Malatya ve Tunceli olmuştur (%95,3)

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca Temmuz ayına ilişkin bütçe

uygulama sonuçları açıklandı. Bütçedeki açık bir önceki aya göre

iki kat artış gösterdi. Bütçe Mayıs ayında fazla vermesine karşılık

son iki aydaki açık devam etmekte.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları
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Yıllıklandırılmış bazda bütçe açığı ise 93 milyar oldu. Devlet

tarafından verilen krediler, alınan hisseler, verilen kredilerden

devlete yapılan geri ödemeler, satılan hisselerinden elde edilen

gelirleri ifade eden Borç Verme Kalemi ise bir önceki aya göre

%348 artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları
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Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında politika faizini 100 baz

puan indirerek %13’e indirdi. Böylece negatif reel faiz rekor

seviyeye geldi. Merkez aralık ayında %15 faiz oranını 100 baz

puan ile %14’e indirmiş sekiz ay süresince değişikliğe gitmemişti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı
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Metinde «Mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz

düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir.» ifadesi nedeniyle

önümüzdeki aylarda reel sektörde Merkez’in faizi sabit

bırakacağı beklentisini doğurmuştur.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı
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TÜİK’in çeyreklik bazda açıkladığı işsizlik rakamlarına göre bir

önceki çeyreğe göre işsizlikteki azalma 43 bin kişi olarak

gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise 756 bin kişi artış

gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

2022 İkinci Çeyrek İstihdam
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Tarım ÜFE, çiftçinin üreterek piyasaya satışını yaptığı ürünlerin ilk

el satış fiyatlarındaki zaman içerisinde meydana gelen

değişimlerin oransal göstergesini aylık olarak izlemek amacıyla

hesaplanmaktadır. Buna göre Temmuz ayında tarımsal yıllık Yurt

İçi ÜFE %157,89 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Yurt İçi Üfe
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Kamu İhale Sayfasında yayımlanan ihale istatistiklerinin

sonuçları aşağıda aktarılmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale İstatistikleri

33



TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Bu hafta dolar/TL sınırlı banttaki hareketinden saparak psikolojik

18 TL eşiğinin üstüne çıktı.

Haftaya sınırlı hareket ile başlayan dolar/TL Merkez’in faiz

kararından sonra hızlı yükseliş gösterdi. Karar sonrası Dolar/TL

18,20’lere yakınsayarak en yüksek seviyeyi gördü. Piyasanın

Merkez’in faiz oranlarını sabit bırakacağı beklentisine karşılık 100

baz puan indirimi doların ivmelenmesine neden oldu. Merkez

kararı ardından 66,60 ile Türkiye en fazla reel negatif faiz veren

ülkeler arasında yer aldı.

Küreselde ise resesyon beklentileri ve ABD’den gelen veriler ile

güçlü dolar teması devam etti. Geçtiğimiz hafta 1,03 ile ivme

kazanan euro haftanın son iş günü bir seviyelerine hatta 0,9

seviyelerine aşağı gitti. 1 Euro 1 Dolar seviyesi ile haftanın son iş

günü kapandı. Bu hafta sterlinde dolar karşısında yüksek değer

kaybı yaşadı.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Geçtiğimiz hafta ONS altın 5 haftanın en yüksek seviyesine

çıkmıştı. Ancak bu hafta FED tutanaklarından gelen net olmayan

mesajlar altın fiyatlarını yeniden düşürdü. Altın üç haftanın en

düşük seviyesine geriledi. Haftanın son işlem gününde spot

altının onsu 1.752 doların altını test etti.

Yurt içinde gram altın ise artan kurdan destek buluyor. 1000 TL

seviyesinin üstü kalıcı gözüküyor.

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 puan seviyesine yakınsarken,

ters korelasyon ile altının ONS fiyatı geriledi.

Altın ocak ayına göre yatırımcısına nominal bazda %35

kazandırırken, on gün öncesine göre %1 kayıp yaşattı. Çeyrek

altın 1.625 TL’den satış gördü.
K

a
y
n

a
k
:,
B

ig
p

a
ra

36



Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta başında ham petrolün fiyatı altı ayın en düşük

seviyesine geriledi. Brent 94 dolar seviyesine gördü.

Resesyon endişeleri, Çin’den gelen olumsuz veriler petrol

fiyatlarını aşağı baskılıyor.

Öte yandan OPEC Genel Sekreterinin petrolde arz sıkışıklığı

olduğunu söylemesi petrol fiyatlarının yönünü yukarıya eğilimini

işaret ediyor.

Bu hafta enerjide en çok konuşulan konu İran nükleeri oldu
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta akaryakıtta benzin yeniden 20 TL sınırına geldi.

Motorin ise 25 TL seviyesine yükseldi. Böylece benzin ve

motorin arasındaki fiyat farkı 5 liraya ulaştı.

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 12 Ağustos ile biten

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

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 773 milyon dolar arttı. Gerçek ve tüzel kişilerin

mevduatında sınırlı artış oldu.

12 Ağustos ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 305,7 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 %27,20’den, %27,60’a yükseldi. Konutta ise

kredi oranları %18,70’den, %18,60’a geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 4,6 milyar TL değerinde artış

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

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 280,1 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %36’sını konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk beş ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 470 bin 990

kişi olarak %111,8 arttı, tüketici kredilerinde 856 bin 350 kişi ile

%42 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.

Geçtiğimiz hafta 700 bareminin altına inen CDS’i konuşurken

Merkez’in faiz kararından sonda yeniden yükseliş eğilimi

gündeme geldi. CDS’lerdeki düşme küreseldeki trende paralel

bir seyir izlemekte idi.

Türkiye risk primi yüksek (839) ülkeler arasında Rusya’nın

ardından geldi. Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya.

( 251,80)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB brüt döviz rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz

rezervleri, 12 Ağustos itibarıyla 4 milyar 791 milyon dolar artışla

72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. 4 milyar 791 milyon dolar

artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Net rezervler ise

geçen hafta 11,8 milyar dolardan 15,7 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre

orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az

kalmış kısa vadeli dış borç stoku Haziran itibariyle 182,5 milyar

dolarla yeni rekor seviyeye yükseldi.

Özel sektörün yurt dışı borcu Haziran'da azaldı

Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı

toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,6 milyar dolar

azalarak 161,4 milyar dolar oldu.

İhracatçı şirketlere verilecek destekler belirlendi

İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması için şirketlerin

ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı

kazandırılması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan

(DFİF) yapılacak ihracat destekleri belirlendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Nebati: Sermaye piyasaları derinleşmeyi sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa öncülüğünde

sermaye piyasalarının derinleşmeyi sürdürdüğünü belirterek,

"Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden

şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL

yabancı yatırım girişi gerçekleşti." dedi.

Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni

bir konut kampanyası başlatılacağını duyurdu. Kurum, kentsel

dönüşümde kira desteğinin yüzde 30 artışla bin 500 liraya

yükseltileceğini açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-

kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

 Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana kıyasla

yüzde 37,7 azalarak 13 bin 396'dan 8 bin 346'ya düştü. Aynı

dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalışla 1586

oldu. Haziranda 2 bin 640 şirket kapanmıştı.

 Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 23,9, kapanan şirket sayısı yüzde 53,7 artış gösterdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı

İngiltere'de enflasyon Temmuz ayında yüzde 10,1 ile 40 yılın

zirvesini yeniledi. Böylelikle ülkede 1982 yılının Şubat ayından bu

yana ilk kez çift haneli enflasyon kaydedildi.

İngiltere'de tüketici güveni rekor düşük seviyede

İngiltere'de tüketicilerin ekonomiye güveni verilerin tutulmaya

başlandığı 1974 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye

indi.

Fed tutanaklarında "enflasyon düşene kadar faiz artışına

devam" vurgusu

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

tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı

ve enflasyon "önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına

devam edileceği belirtildi.

Çin Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

Çin Merkez Bankası bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti. Banka,

piyasa beklentilerinin aksine bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi

Kolaylığı faiz oranını 10 baz puan düşürdü.

Sürpriz faiz indirimi yapılan Çin'de yuan iki yılın dibini gördü

Çin'in para birimi yuanın ülke içindeki değeri dünyanın geri

kalanıyla tezat oluşturan para politikasıyla iki yılın en düşük

seviyesine geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin yarım kalan gayrimenkul projeleri için kredi desteği verecek

Çin yarım kalan gayrimenkul projelerinin tamamlanması için

kamu bankaları aracılığıyla özel krediler sunacağını açıkladı. Çin

resmi haber ajansının haberine göre kredi desteği sadece yarım

teslimat sorunu yaşayan projelere verilecek.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Temmuz'da zirve yaptı

Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki

yükselişin etkisiyle yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyümesi tahminlerin altında kaldı

Euro Bölgesi ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yüzde 0,6 ile

tahminlerin altında büyüdü
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Norveç politika faizini 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Norveç Merkez Bankası yüksek enflasyonu dizginlemek için

politika faizini 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Banka

gelecek ay planlanandan daha hızlı faiz artışı olabileceği sinyali

verdi.

Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7’ye

düşürülecek

Almanya’da enerji krizi nedeniyle artan fiyatların önünde

geçmek ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı mali yükü

azaltmak için geçişi bir süre doğal gaza uygulanan katma değer

vergisi (KDV) oranının yüzde 19’dan 7’ye düşürüleceği açıklandı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Fas’ta yol ihalesi

Fas Agadir Ida Ou Tanane Ekipman Ulaştırma ve Lojistik

Bakanlığına bağlı İl Müdürlüğü tarafından 2020-2024 Agadir

Kentsel Geliştirme Programı kapsamında Büyük Agadir Kuzey-

Doğu Cevreyolunun PK 17+820 noktasında tünel yolu inşaat

işleri ve yan yolların yapımı ve geliştirilmesi için ihale açılmıştır.

29 Eylül 2022 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin

zarfların açılacaktır.

Bilgiler bağlantıdadır.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Slovenya’da enerji destekleri

Slovenya’da Hükümet, şirketlere bu yıl ve gelecek yıl yüksek

enerji maliyetleriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için 40

milyon Euro'nun dağıtılacağı bir yardım paketini onaylamıştır.

Türk Havayolları Litvanya Uçuşları

Türk Hava Yolları, gelen yoğun talep üzerine Ekim 2022

itibarıyla Vilnius-İstanbul arasındaki haftalık tarifesine beş

sefer eklemiştir. Türk Hava Yolları'nın daha önce haftada 9

olan sefer sayısı bundan böyle haftada 14 sefere yükselmiş

olacak.

Moğolistan’da yabancı işçi çalıştırma

2022 yılında Moğolistan'da faaliyet gösteren işletme ve

kuruluşların toplam çalışan sayısına bağlı olarak yabancı işçi

ve uzman sayısını belirleyen kısıtlamalar kaldırılmıştır. Böylece,

yabancı işçi davet etme ve çalıştırma koşullarının yerine

getirilmesi halinde, ilgili devlet kurumları tarafından herhangi

bir sayı kısıtlaması olmaksızın 2022 yılı sonuna kadar çalışma

vizesi ve çalışma izni davetiyeleri düzenlenecektir.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik

kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasayı

imzaladı.

→ ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde

Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni

ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını

duyurdu.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna

topraklarından çekilmeden barış müzakerelerinin

başlatılmasının mümkün olmadığını belirtti.

→ İskandinav ülkelerinden İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya

ve İzlanda hükümetleri, Rusya-Ukrayna savaşının ardından

Avrupa'da oluşan yeni güvenlik düzeninin bir parçası olarak

savunma ve güvenlik alanında iş birliklerini artıracaklarını

açıkladı.

→ İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer

anlaşma konusunda ABD'nin yanıtını beklediklerini belirterek,

"İran'ın anlaşmadaki ekonomik çıkarlarının sağlanması ve

kırmızı çizgilerine riayet edilmesi halinde Viyana'da yeni bir

aşamaya gireceğiz." dedi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Zaporijya

Nükleer Santrali'nden çekilmesini ve acilen Uluslararası Atom

Enerjisi Ajansının (UAEA) incelemesine izin verilmesini istedi.

→ Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin Devlet Başkanı

Şi Cinping ve Rus lider Vladimir Putin'in bu yıl içinde Bali

adasında yapılacak G-20 zirvesine katılmayı planladıklarını

söyledi.

→ Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan bir kilisede

çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

→ Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınının yayılımının

hızlandığını ve dünya genelinde haftalık vaka sayılarının

yüzde 20 arttığını bildirdi.
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KÜLTÜR SANAT

«Yaşamaya Dair»                                                                                          

23 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park Bahçe Tiyatrosu’nda

«Yaşamak şakaya gelmez,

Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

Bir sincap gibi meselâ,

Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

Yani bütün işin gücün yaşamak olacak.»

Genco Erkal’ın Nâzım Hikmet uyarlaması olan Yaşamaya Dair,

büyük ozanın Bursa Cezaevi’ndeki yaşamı ve eşi Piraye Hanım’a

olan tutkusuna odaklanıyor. Nâzım’ın destansı şiiri bir kez daha

hayat bulurken, sahnede Erkal’a Tülay Günal eşlik ediyor.

Yaşamaya Dair, 23 Ağustos Salı akşamı KüçükÇiftlik Park Bahçe

Tiyatrosu’nda.
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KÜLTÜR SANAT

Süperstar Kuruçeşme Açıkhava’da

Süperstar Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde

unutulmayacak bir müzik şöleni vaat ediyor.

Süperstar Ajda Pekkan 24 Ağustos Çarşamba akşamı

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sahne alacak. ve Türk pop

müziğine damga vuran şarkılarını sevenleri için seslendirecek.
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KÜLTÜR SANAT

Oscar, 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür diledi

"Oscar" olarak bilinen Akademi ödülleri, 1973'te düzenlenen

ödül töreninde, Marlon Brando'ya verilen "en iyi erkek oyuncu

ödülü"nü reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen

Littlefeather'dan özür diledi.

Marlon Brando, Oscar törenlerini boykot ederek yerine

Amerikan yerlisi olan aktivist Sacheen Littlefeather'i göndermişti.

Littlefeather, Brando'nun yerine ödülü reddetmiş, Amerikan

yerlilerinin, filmlerde ve televizyonda olumsuz yansıtıldığını

vurgulamıştı. Littlefeather, konuşmasının ardından yuhalamalar

ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.
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DÜNYADA BU HAFTA
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