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FED'den 28 Yılın En Sert Faiz Artışı 

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 

seviyesine çıkardı. Böylelikle FED, 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını 

gerçekleştirmiş oldu. FED karar metninde, yüzde 2'lik enflasyon hedefine 

dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Metinde 

FED'in elindeki Hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetleri 

azaltmaya devam edeceği ifade edildi. Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. FED'in 

şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık 

faiz artışından yana oy kullandı. Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk 

çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi. FED, 

ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre, mart 

ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye çekildi. 

2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 

2'den yüzde 1,9'a indirildi. FED, bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5'ten 

yüzde 3,7'ye çıkardı. 2023 işsizlik beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a 

yükseltilirken, 2024 beklentisi yarım puanlık artışla yüzde 4,1 olarak kaydedildi. 

FED'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin 

beklentilerde de yukarı yönlü revize gerçekleşti. İlgili veriye ilişkin beklenti bu 

yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldı. 2023 beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 

2,6'ya; 2024 beklentisi ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi. FED yetkililerinin 

faize ilişkin beklentilerini yansıtan noktasal grafikte agresif sıkılaşma 

döngüsünün devam edeceği sinyali görüldü. Yetkililer yıl sonuna kadar faizin 

yüzde 3,4 seviyesinde olacağını öngördü. Bu da yıl sonuna kadar 175 baz 

puanlık daha artış olacağına işaret etti. 
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İsviçre 15 Yıl Sonra Faiz Artırdı 

İsviçre Merkez Bankası, FED'in 

faizleri 75 baz puan artırmasından 

sonra sürpriz bir kararla 50 baz 

puanlık artış kararı aldı. İsviçre 

Merkez Bankası (SNB) yetkililerin 

artan enflasyonun kontrolden 

çıkabileceği endişesiyle sürpriz bir 

şekilde faiz artırma kararı aldı. 

Banka rekor düşüklükteki politika faizini 50 baz puan artırarak eksi yüzde 0,25’e 

çekti. Böylelikle banka 2007 yılından beri ilk faiz artışı kararını aldı. SNB 

açıklamasında daha fazla sıkılaştırma adımı gerekebileceği belirtildi. 

Açıklamada, “Enflasyonu istikrara kavuşturmak için öngörülebilir gelecekte 

SNB politika faizinde daha fazla artışın gerekli olacağı göz ardı edilemez” 

denildi. Bankanın mart ayında yaptığı tahmin bu yıl için yüzde 2,1, 2023 ve 2024 

için ise 0,9 idi. Revize sonrası ise enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 2,8, 2023 

için 1,9 ve 2024 için ise 1,6 olarak gerçekleşti. 

İngiltere'de Beşinci Faiz Artışı Gerçekleşti 

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını 

açıkladı. Banka politika faizini 25 baz 

puan artışla yüzde 1,25 seviyesine 

çıkardı. FED ve İsviçre Merkez 

Bankası'nın ardından İngiltere 

Merkez Bankası da faiz artışı kararı 

aldı. Banka politika faizini 25 baz 

puan artışla yüzde 1,25 seviyesine 

çıkardı. Böylelikle birbirini izleyen beşinci toplantıda da faiz artırılmış oldu. 

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1,25 

seviyesine çıkarılması yönündeydi. 6 yetkili 25 baz puan için oy kullanırken 3 

yetkili de 50 baz puan yönünde oy verdi. Bankanın açıklamasında “daha kalıcı 

enflasyonist baskıların belirtilerine karşı özellikle tetikte olunacağı” ve 

“gerekirse tepki olarak güçlü bir şekilde hareket edileceği” mesajı verildi. Banka 

ayrıca, bu yıl enflasyonun tepe yapacağı seviyeye ilişkin tahminini yüzde 11’in 

“biraz üzerine” yükseltti. Ülkede enflasyon 40 yılın en yükseği olan yüzde 9 

seviyesinde bulunuyor.  
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Rusya Almanya ve İtalya’ya Gaz Sevkini Azalttı 

Almanya ile Rusya arasındaki enerji 

krizi gittikçe büyüyor. Şimdiye 

kadar anlaşmalara uygun olarak 

Almanya'ya doğal gaz sevk eden 

Rusya, bunu yüzde 60 gibi yüksek 

bir oranda azalttı. Rusya'nın devlet 

şirketi Gazprom, azaltmaya sebep 

olarak Kuzey Akım 1 doğal gaz boru 

hattında süren onarım çalışmalarını gösterdi. Onarım çalışmalarını işletmeci 

şirketlerden Siemens Energy'nin yürüttüğünü bildirerek, azaltmanın 

sorumlusunun bu şirket olduğunu ileri sürdü. Bu durumda Gazprom, 

Almanya'ya günde 67 milyon metreküp doğal gaz sevk edecek. Anlaşmalar ise 

günde 167 milyon metreküp doğal gaz öngörüyordu. Gazprom, İtalya'ya da 

doğal gaz sevkini yüzde 15 oranında azalttı. Daha önce Bulgaristan, Danimarka 

ve Polonya'ya doğal gaz satışı tümüyle durdurulmuştu. 

Rusya Fransa'ya Doğalgazı Tamamen Kesti 

Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük 

doğalgaz dağıtıcılarından GRTGAZ'dan 

yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan 

itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'un 

sağladığı doğalgazın Fransa'ya akışının 

durduğu belirtildi. Fransa, Rusya'dan 

artık gaz alımı yapmayacağını açıkladı. 

Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden 

doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Almanya'dan Fransa'ya fiziksel gaz akışının 

durduğu bildirilen açıklamada, Fransa'nın artık Rus doğalgazını kullanmayacağı 

ifade edildi. Açıklamada, Fransa'nın gaz stokunun yüzde 50'den 56'ya 

yükseldiği, kesintiye rağmen ülkede enerji sıkıntısının olmayacağı kaydedildi. 

Fransa, gaz ithalatının yüzde 17'sini boru hattı ve LNG gemileri yoluyla 

Rusya'dan yapıyordu. Rus enerji şirketi Gazprom, yakın zamanda Kuzey Akım 

üzerinden gaz sevkiyatının günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon 

metreküpe düştüğünü açıklamıştı.   
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AB’den Mısır’a 3 Milyar Euro’ Değerinde Tarım Desteği 

Resmi ziyareti kapsamında 

başkent Kahire’ye gelen AB 

Komisyonu Başkanı Von der Leyen, 

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah 

es-Sisi tarafından makamında 

kabul edildi. İkili görüşmenin 

ardından düzenlenen basın 

toplantısında konuşan Von der 

Leyen, “Savaştan sonra gıda güvenliğinin durumunu görüştük. Mısır’ın yanında 

duracağız ve kısa vadede tahıl stoklarını artırması için 100 milyon Euro yardım 

sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. Orta ve uzun vadede AB’nin yatırımlarıyla 

yerel gıda üretiminin yenilenmesi ve artırılması konusunun da masaya 

yatırıldığını ifade eden Von der Leyen, “Önümüzdeki yıllarda bölgede tarım, 

sulama ve suya 3 milyar Euro bütçe ayıracağız.” diye konuştu. AB Komisyonu 

Başkanı Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Sisi ile enerji güvenliği ve arzının 

artırılmasının yanı sıra Rusya’ya olan bağımlılıktan kurtulmaya yönelik AB’nin 

hamlesini de ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, AB, Mısır ve İsrail arasında İsrail 

gazının Mısır’da sıvılaştırılarak Avrupa’ya ulaştırılmasına yönelik anlaşma 

imzalandı.  

Suudi Arabistan ile Mısır Arasında 7,7 Milyar Dolarlık Anlaşma 

Suudi Arabistan ile Mısır arasında 7,7 

milyar dolar değerinde ekonomik ve 

ticari anlaşma imzalandı. Suudi 

Arabistan Yatırım Bakanlığı’nın sosyal 

medya hesabından yapılan açıklamaya 

göre, Bakanlık ile Mısır Yatırım ve 

Serbest Bölgeler Genel Otoritesi’nin iş 

birliğiyle çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iki ülke şirketleri bir araya geldi. 

Suudi Arabistan ve Mısır şirketleri arasında 7,7 milyar dolar değerinde 

anlaşmanın imzalandığı törende konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid 

el-Falih, bakanlığın rolünün ekonomik alanların gelişmesinde özel sektörün 

katılımını desteklemek ve kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.   
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Özbek-Afgan-Pakistan Güzergahında İlk Yük Taşıması Gerçekleştirildi 

26-27 Mart tarihlerinde Termez şehrinde 

Özbekistan, Afganistan ve Pakistan'ın önde 

gelen nakliye ve lojistik şirketleri, 

Uluslararası Karayolu Taşıyıcılar Birliği ve 

nakliye ve gümrük yetkililerinin katılımıyla 

ulaştırma konularına ilişkin üçlü bir çalışma 

grubu toplantısı düzenlenmişti. Üçlü 

çalışmalar sonucunda taşıma koridorunun 

tam olarak faaliyete geçtiği ve yüklerin kısa sürede ve güvenli bir şekilde 

hedefine ulaştırıldığı belirtildi. Özbek sürücüler ilk kez Özbek-Afgan-Pakistan 

güzergahını başarıyla tamamladı. Taşkent-Termez-Mazar-ı-Şerif-Kabul-

Peşaver-Karaçi güzergahında 2760 kilometre yol kat eden Özbek sürücüler, 

Karaçi limanından Taşkent'e bir haftada dondurulmuş et yükünü teslim etti. 

Azerbaycan, Bazı Maya Ürünlerinin İthalatına Gümrük Vergisi Uygulayacak 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun    

14 Haziran 2022 tarihli Kararı ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya 

Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve 

İhraç Gümrük Vergi Oranlarında değişiklik 

yapıldı. Buna göre; 2102 10 3900 (kültür, ekmekçi 

ve kuru mayalar hariç diğerleri) tali alt 

pozisyonunda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında gümrük vergisi yüzde 0'dan 

yüzde 15'e yükseltildi.  

Rusya Pirinç İhracatını Yasaklıyor  

Rusya Federasyonu’nda kamu görüşüne açılan 

Hükümet Kararnamesi Taslağı marifetiyle; 

Avrasya Ekonomik Birliği haricindeki üçüncü 

ülkelere yönelik 1006 tarife pozisyonlu ve 

1103.19.50.00.00 GTİP'li pirinç / pirinç mamulu 

ihracatının, 1 Temmuz – 31 Aralık 2022 

döneminde (bu tarihler dahil) geçici olarak 

yasaklanması yönünde bir düzenlemeye gidilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.  
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eBay Türkiye'den Çekiliyor 

eBay, yaptığı yazılı açıklamada 

Türkiye iştiraki GittiGidiyor’u 

kapatacağını duyurdu. Şirket 

GittiGidiyor’un kapatılmasının 

ikinci çeyrek veya mali yıl 

bilançosuna somut etki yaratmasını 

beklemiyor. GittiGidiyor birinci 

çeyrek sonu itibarıyla eBay’e 

yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı. 20 Haziran tarihinden itibaren satıcılar 

GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren 

alıcılar yeni satın almalar yapamayacak. 2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 

93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı. 

AB Ülkeleri Küresel Kurumlar Vergisinde Anlaşamadı 

Avrupa Birliği (AB) üyesi 

ülkeler, çok uluslu şirketlere 

yüzde 15 oranında küresel 

asgari kurumlar vergisi 

uygulanması konusunda uzlaşı 

sağlayamadı. AB üyesi ülkelerin 

maliye bakanları, Ekonomik ve 

Mali İşler Konseyi (ECOFIN) 

toplantısı için Lüksemburg'da 

bir araya geldi. Toplantının kamuya açık kısmında konuşan Macaristan Maliye 

Bakanı Mihaly Varga, ülkesinin bu aşamada küresel kurumlar vergisi 

reformunu destekleyemeyeceğini belirterek, karar için gerekli oy birliği 

sağlanmasını engelledi. Varga, söz konusu çalışmanın henüz hazır olmadığına 

işaret ederek, bu konuda çözüm sağlamak için çabaların sürmesinin önemini 

vurguladı. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da konuyla 

ilgili bu hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna 

savaşı nedeniyle derin bir ekonomik sıkıntı yaşadığını, bu aşamada küresel 

asgari vergiyi uygulamaya uygun bir ortam olmadığını belirtmişti. AB ülkeleri 

arasında en düşük kurumlar vergisi Macaristan'da bulunuyor. Ülkede kurumlar 

vergisi oranı yüzde 9 olarak uygulanıyor.  
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Rus Petrolü İçin Fiyat Limiti Gündemde 

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 

Kanada ve diğer müttefikleriyle 

Rusya'nın enerji gelirlerini 

sınırlayabilmek için düşük gelirli 

ülkelere etki etmeden Rusya'nın 

petrol fiyatlarına bir limit uygulama 

konusunda görüşmeler yaptıklarını 

söyledi. Kanada'nın Toronto 

kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, Putin'in gelirlerini 

baskılamak ve Rus petrolü fiyatını aşağıya çekmek için Avrupa, ABD, İngiltere 

ve diğer ülkelerin enerji yaptırımlarını pekiştirecek fiyat limitleri ya da 

istisnaları konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Yellen bunu yaparken 

küresel piyasalara daha fazla petrol arzı yapılmasına da olanak verileceğini 

vurguladı. Yellen Rus petrolünün fiyatına, belirli bir miktarın üzerindeki 

petrolün sevkiyatında sigorta veya finansmanı zorlaştırıcı bir mekanizma ile 

tavan getirilebileceğini ifade etti. Yellen mekanizmanın dünya pazarlarına Rus 

petrolü arzını kesmeden Rusya'nın petrol gelirini azaltabileceğini belirtti. 

IATA, Havayolları İçin 2023 Tahminini Açıkladı 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

(IATA), hava yolu sektörünün 2023'te 

kâra geçeceğinin öngörüldüğünü 

bildirdi. IATA'dan yapılan açıklamada, 

Kovid-19 salgınının neden olduğu 

krizden toparlanma hızının artmasıyla 

hava yolu endüstrisinin görünümünün 

iyileştiği aktarıldı. Açıklamada, hava 

yolu sektörünün zararının bu yıl 9,7 milyar dolara düşmesinin beklendiği 

kaydedildi. IATA, geçen yıl ekim ayında açıkladığı tahminlerinde sektörün bu yıl 

11,6 milyar dolar zarar edeceğini öngörmüştü. Bunun büyük bir gelişme olduğu 

belirtilen açıklamada, hava yolu sektörünün zararının 2020'de 137,7 milyar 

dolar ve 2021'de 42,1 milyar dolar olarak kaydedildiği anımsatıldı. Açıklamada, 

gelecek yıl ise hava yolu sektörü genelinde kâra geçilmesinin öngörüldüğü 

bildirildi. 
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DTÖ 12. Bakanlar Konferansı'nda 6 Konuda Anlaşmaya Varıldı 

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya 

Ticaret Örgütü (DTÖ) 12. Bakanlar 

Konferansı'nda üye ülkeler, gıda 

güvenliği sorunuyla mücadele, balıkçı 

sübvansiyonlarının azaltılması ve 

Kovid-19 aşılarının adil erişimin 

sağlanmasının yanı sıra elektronik 

ticaret, küresel salgınlarla mücadele 

ve DTÖ'nün reformu konularında anlaşmaya vardı. Gıda güvensizliğiyle 

mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ticari ürünlerin elektronik 

taşınmasında gümrük vergisi borçlarının 2 yıl daha ertelenmesi ve gelecek 

küresel salgınlarla mücadele anlaşmanın sağlandığı konular arasında yer aldı. 

Rusya, Çin'in En Büyük Petrol Tedarikçisi Oldu 

Rusya, Ukrayna savaşına yönelik 

yaptırımların ortasında Pekin'e 

indirimli ham petrol sattığı için 

Çin'in en büyük petrol tedarikçisi 

haline geldi. Rusya’dan petrol 

ithalatı bir önceki yıla göre %55 

artarak mayıs ayında rekor 

seviyeye çıktı. Rusya Çin'in en 

büyük tedarikçisi olan Suudi 

Arabistan'ın yerini aldı. Çin, Kovid kısıtlamaları ve yavaşlayan ekonomi 

nedeniyle azalan talebe rağmen Rus petrolü alımlarını artırdı. Devlet rafineri 

devi Sinopec ve devlete ait Zhenhua Oil de dahil olmak üzere Çinli şirketler, 

Avrupa ve ABD'deki alıcıların Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Rus 

enerjisinden kaçındı. Bunun üzerine Rusya’dan indirimler teklif edildikten 

sonra Çin son aylarda Rus ham petrolü alımlarını artırdı. Çin Genel Gümrük 

İdaresi'nden alınan verilere göre, Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu boru 

hattından pompalanan malzemeleri ve deniz yoluyla yapılan sevkiyatları içeren 

ithalat geçen ay yaklaşık 8,42 milyon tonu buldu. Bu durum, eskiden Çin'in en 

büyük ham petrol kaynağı olan Suudi Arabistan'ı 7,82 milyon tonla ikinci sıraya 

itti.  

  



10 
 

Çin Sanal Bir BRICS Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 

Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak alınan 

önlemlerin küresel ekonomiyi bir silaha 

dönüştürdüğünü söyleyerek Rusya'ya 

yönelik yaptırımlar konusunda Batı'yı 

eleştirdi. Pekin'deki BRICS İş Forumu'nun 

başlangıcındaki video konuşmasında, 

"Yaptırımların dünya ekonomisini 

siyasallaştıran, araçsallaştıran ve silahlandıran bumeranglar ve iki ucu keskin 

kılıçlar olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ukrayna'daki kriz, dünyayı bir kez daha 

uyardı. Bir kişinin kendi güçlü konumunu saplantı haline getirmesi, askeri 

ittifakları genişletmesi ve diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini 

araması, yalnızca bir güvenlik ikilemine yol açacaktır.” dedi. 

ABD'de Durgunluk Korkusu Küresel Büyüme Görünümünü Olumsuz Etkiliyor  

Çin'in COVID-19'u frenlemesi, 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tedarik 

zincirlerini bozması ve enflasyonun en 

yüksek seviyeye çıkması ile üretim 

büyümesi dünya çapında yavaşladı. 

Artan ABD resesyonu riski küresel 

ekonomi için yeni bir tehdit 

oluşturuyor. Japonya, İngiltere, Euro 

bölgesi ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nde açıklanan fabrika faaliyeti göstergelerinin tümü haziran ayında 

yavaşladı. ABD'li üreticiler, tüketici ve iş güvenindeki düşüş ile iki yıl içindeki 

yeni siparişlerinde düşüş bildirdiler. S&P Global'in imalat ve hizmet sektörlerini 

izleyen ABD Bileşik PMI Çıktı Endeksi, mayıs ayındaki 53,6'lık son okumadan ve 

beş ayın en yavaş büyüme hızından sonra haziran ayında 51,2'ye düştü. İmalat 

bileşeni, mayıs ayındaki 57'den yaklaşık iki yılın en düşük seviyesi olan 52,4'e 

düştü. Euro bölgesindeki yüksek fiyatlar, S&P Global'in ana fabrika Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi'nin yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine düşmesiyle 

birlikte, üretilen mallara olan talebin haziran ayında koronavirüs pandemisinin 

hüküm sürdüğü Mayıs 2020'den bu yana en hızlı oranda düştüğü anlamına 

geliyor.  
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Asya'da Merkez Bankaları Kurlardaki Düşüşü Frenlemek İçin Rezerv Eritti 

Yıllardır döviz rezervleri inşa eden Asya 

Merkez Bankaları para birimlerinin dolar 

karşısındaki değer kaybını frenlemek 

amacıyla rezerv eritiyor. Geçen hafta 

açıklanan verilere göre Tayland'ın Döviz 

rezervleri 17 Haziran itibariyle 221,4 

milyar dolara geriledi. Bu, 2 yıldan uzun 

sürenin en düşük seviyesi oldu. Endonezya'da aylık olarak açıklanan rakamlar, 

rezervlerin Kasım 2020'den beri en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Güney 

Kore ve Hindistan'da rezervler bir yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine 

inerken Malezya'da da 2015'ten beri en büyük gerileme kaydedildi. 1997'deki 

Asya krizinden ders çıkaran Merkez Bankaları sert dalgalanmaların yaşandığı 

dönemlerde para birimlerini desteklemek için dolar biriktirmeye başlamıştı. Bu 

sene 'şahin' ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına başlaması bu trendin 

tersine dönmesine neden oldu. Tayland ve Endonezya, para birimlerindeki 

volatiliteyi düşürme taahhüdünde bulundu. Filipinler Merkez Bankası peso'nun 

değerini piyasanın belirmesine izin verirken sadece volatilite dönemlerinde 

müdahale etti. 

ABD'de Bekleyen Konut Satışları 7 Ayda İlk Kez Yükseldi  

ABD'de bekleyen konut satışları 

Mayıs'ta sürpriz biçimde yükseldi. 

National Association of Realtors (NAR) 

verilerine göre satışlar konut kredi 

faizlerindeki yükselişe rağmen 

Mayıs'ta önceki aya kıyasla yüzde 0,7 

arttı. Bir önceki ay satışlar yüzde 3,9 

düşmüştü. Bloomberg anketine 

katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 4 düşüş olması yönündeydi. 

Önceki yıla kıyasla ise satışlar yüzde 12 düştü. NAR Şef Ekonomisti Lawrence 

Yun "Satışlarda aylık bazda sınırlı artışa rağmen konut sektörü bir dönüşümden 

geçiyor. Artan kredi faizleri nedeniyle yılık bazda da düşüş gerçekleşti" ifadesini 

kullandı.  Faiz oranlarındaki yükselişin konut talebini önümüzdeki aylarda 

olumsuz etkilemesi bekleniyor. 
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İngiltere'de Parlamento Tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü'nü Destekledi  

İngiltere parlamentosu, AB'nin karşı 

çıktığı Kuzey İrlanda Protokolü tasarısına 

destek verdi. Tasarı, Birleşik Krallık'ı 

oluşturan İngiltere, Galler ve İskoçya'dan 

Kuzey İrlanda'ya giden malların gümrüğe 

tabi tutulması zorunluğunu büyük 

ölçüde kaldırıyor. Buna göre, Kuzey 

İrlanda'da kalacak mallar, gümrük kontrolüne gerek duyulmadan "yeşil şerit" 

üzerinden taşınabilecek. Başbakan Boris Johnson, hükümete Brexit sonrası 

Kuzey İrlanda anlaşmasının bazı kısımlarını geçersiz kılma yetkisi veren 

tasarının, yıl sonuna kadar yasalaşabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Liz Truss 

da İngiltere'nin müzakere edilmiş bir çözüm aramaya kararlı olduğunu ve yasa 

tasarısının "güçlü bir yasal gerekçesi" olduğunu savundu. Milletvekillerinin 

tasarıya destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Truss, AB'nin 

protokolde yapılan değişiklikleri kabul etmesi gerektiğini belirtti. 

Çin Merkez Bankası'ndan Ekonomik Toparlanmaya Destek Taahhüdü 

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi 

Gang, genişleyici politikayı sürdürerek 

ekonomik toparlanmayı desteklemeye 

devam edeceklerini söyledi. Bir 

televizyon kanalına verdiği mülakatta Yi 

reel faizlerin enflasyona kıyasla oldukça 

düşük olduğunu belirtti. Bu yıl Kovid 19 

pandemisi ve dış şoklar nedeniyle aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya 

olduklarını söyleyen Yi "Para politikası ekonomik toparlanmayı desteklemek 

için genişleyici olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Yi aynı zamanda 

küçük ve ölçekli firmaları ve yeşil ekonomiye geçişi desteklemek gibi yapısal 

politikaların devam edeceğini belirtti. Yi enflasyon görünümünün durağan 

olduğunu, bankanın istihdam ve fiyat istikrarını önceliklendireceğini dile 

getirdi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde son veriler, nisan ve mayıs 

ayındaki karantinaların ardından bazı sektörlerin toparlandığını gösteriyor. 

Ancak yine de bazı sıkıntılar devam ediyor. Ülke Merkez Bankası'nın yavaşlayan 

ekonomiyi destekleme taahhüdüne rağmen analistler Fed'in faiz artışlarının 

sermaye çıkışını tetikleyeceği endişeleri nedeniyle bankanın gevşek politika 

için alanının sınırlı olacağını belirtiyor. 
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Dünyanın En Agresif Merkez Bankası Faizi %200'e Çıkardı 

Zimbabve Merkez Bankası çift 

hanelerdeki enflasyonu düşürmek ve 

para birimini desteklemek için faizi rekor 

yüksek seviyeye çıkardı. Banka böylece 

bu sene toplam 14 bin baz puanla küresel 

çapta en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. 

Zimbabve Merkez Bankası politika faizini 

yüzde 80'den yüzde 200'e yükseltti. Başkan John Mangudya enflasyon 

konusundaki endişelerini dile getirerek "Enflasyondaki artış tüketici talebini ve 

güveni olumsuz etkiledi. Enflasyon kontrol altına alınmazsa geçen 2 yılda elde 

edilen ekonomik kazanımlar kaybedilecek" değerlendirmesini yaptı. Ülkede 

yıllık enflasyon Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle 

son 2 ayda çift hanelere ulaştı. Mayıs'ta yüzde 131,7 olan yıllık enflasyon 

Haziran'da yüzde 191,6 oldu. Ülke para birimi de bu sene dolar karşısında yüzde 

69 değer kaybetti. Küresel çapta merkez bankaları enflasyonla mücadele 

etmek, sermaye çıkışlarını durdurmak ve para birimlerindeki değer kaybını 

frenlemek amacıyla 1980'li yıllardan bu yana en agresif faiz artışını 

gerçekleştiriyor. 

Rusya, 1918'den Bu Yana İlk Kez Temerrüde Düştü 

Rusya'nın iki eurobond kuponunda 1 

aylık ek süre 26 Haziran Pazar günü 

dolarken, ülke bu ödemelerinde 

temerrüde düşürüldü. Rusya Maliye 

Bakanı Anton Siluanov temerrüt 

bildiriminin bir 'komedi' olduğunu ifade 

etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov 

ülkenin temerrüde düştüğünü kabul etmedi. Rusya 1918'den bu yana ilk kez bir 

borç ödemesinde temerrüde düştü. Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık             

27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu 

ödemeler için temerrüt ilan edildi. Böylelikle Ukrayna işgalinin ardından 

yabancı para ödemelerinin sınırlandırıldığı ortamda farklı çözümlerle aylardır 

temerrütten kaçınan Rusya sonunda temerrüde düşmüş oldu. Rusya 

ödemelerle ilgili yeni bir mekanizmayı gündeme almıştı. Rusya Maliye Bakanı 

Siluanov daha önce eurobond tahvil sahiplerinin ödemelerini almak için döviz 

ve ruble hesabı açması gerekeceğini bildirmişti.  
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Renault Group, Fixter'ı Satın Aldı 

Renault Group, tüm markalarda araç 

bakımı için perakende ve profesyonel 

müşterileri yerel garajlara bağlayan dijital 

bir platform olarak yeni kurulan Fixter'ı 

satın aldı. Renault Group, satış sonrası 

pazarındaki dijital dönüşümü için Fixter'ı 

satın aldığını duyurdu. Renault Group 

açıklamasına göre, 2017 yılında Londra'da Limvirak Chea, Frederic Dermer ve 

Cristian Vrabie tarafından kurulan Fixter, Birleşik Krallık'ta referans noktası 

haline geldi. Söz konusu satın alma, gruba bağlı satış sonrası iş biriminin 

pazarda sınıfının en iyisi olarak kalma hedefiyle yol aldığı dijital dönüşüm 

sürecinin bir parçası oldu. Fixter'ın gelişimi Birleşik Krallık'ta ve 2022'nin ikinci 

yarısında Renault ağının desteğiyle Fransa'da ve gelecek yıllarda diğer Avrupa 

ülkelerinde devam edecek. 

IMF, ABD'nin Büyüme Tahminlerini Düşürdü 

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD 

ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme 

beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a 

ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten 

yüzde 1,7'ye indirdi. IMF'den yapılan 

açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. 

madde konsültasyonu kapsamındaki 

denetimin öncü bulguları paylaşıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD 

ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 

2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirdi. ABD ekonomisinin yeni 

tip koronavirüs (Kovid-19) şokundan güçlü bir toparlanma kaydettiği belirtilen 

açıklamada, son derece esnek bir ekonominin avantajlarıyla birlikte benzeri 

görülmemiş politika teşvikinin olumlu etkileri olduğu aktarıldı. Açıklamada, 

tedarik zinciri engellerinin beklenenden daha kalıcı olduğuna işaret edilerek, 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Çin'in Kovid-19 salgınına karşı aldığı karantina 

önlemlerinin yeni endişelere neden olduğu kaydedildi. Açıklamada, bir 

resesyona neden olmadan ücret ve fiyat artışını süratle yavaşlatmanın politika 

önceliği olması gerektiği vurgulandı.  
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