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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

14-20 Şubat 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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Azerbaycan Oğuz Gabala Bakü Su Boru Hattı

ACD İNŞAAT 



Yılın ilk cemresi bu hafta sonu havaya düştü. İkincisinin suya,

sonuncusunun da toprağa düştüğüne inanılan cemre, doğanın

uyanışı, baharın habercisi demek.

Diliyorum ki umudun, tazeliğin, yenilenmenin simgesi bahar

ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirsin. Bahar,

güzelliklerin habercisi olsun, her birimiz için güzelliklere vesile

olsun.

Covid 19 pandemisinde vaka sayılarında azalma olmasa da

salgının etkisinin ve seyrinin olumluya evrildiğine ilişkin

tespitler umut verici. Baharla birlikte pandemiyi de, zor günleri

de geride bırakmak dileğiyle.

Sağlıklı, mutlu günler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

«Duy güneyden estiğini rüzgarın;

Göreceksin neler olacak yarın.

Yuvada çırpınan yavru kuşların

Uçmak hevesinde bahar geliyor.»

diyor ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı

«Bahar Geliyor» şiirinde.
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KAMU İHALE MEVZUATI

Fiyat Farkı Hesaplanması 
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Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği 

uyarınca müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin 2022 

yılına ait değerlendirme katsayıları yayımlandı

Resmî Gazete’nin 18 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan sayısında

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği

uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde

bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili

kuruluşlarca, belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla

aktarılarak kabul edilecektir.

1/1/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme

belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda sıralanmıştır.

 Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2023 tarihine kadar

uygulanacaktır.

 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler

dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri

miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 115.690,151 ile

çarpılacaktır.

 Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik

karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2022 tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere tebliğde tespit olunan katsayılar

uygulanacaktır.

Tebliğin tamamı linktedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-13.htm


SEKTÖREL

Birim Maliyetlerin Hesaplanması

6

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında 

Tebliğ yayımlandı 

Resmi Gazete’nin 18 Şubat 2022 tarihli sayısında Mimarlık ve

Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlandı. Buna

göre mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında

kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının

mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,

genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda

gösterilmiştir. Ayrıntılar bağlantıdadır.

KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11.htm


GÜNDEM

Ticaret
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Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi

Resmi Gazete'nin 18 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Yönetmelik

ile Ticaret Bakanlığınca indirimli satışa konu edilen mal veya

hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin

uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük

fiyat esas alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca meyve ve sebze gibi

çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya

oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas

alınacak. Bu konuda ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait

olacaktır.

Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademe İkmal İnşaatı İşi 

ARKSU



GÜNDEM

Bankacılık İşlemleri
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Merkez Bankasınca FAST’a entegrasyonu tamamlanan “TR 

Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek 

seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabileceği açıklandı 

TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülen “TR 

Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek 

seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabilecektir.

FAST Sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin 

dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para 

transferlerinde 2.000 TL olan FAST işlem tutar limiti 

21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL’ye yükseltilecektir.

Kompresör İstasyonu Projesi-Eskişehir 

ATTİLA DOĞAND



GÜNDEM

Binalarda Enerji Yönetmeliği
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Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi

Resmi Gazete’nin 19 Şubat tarihli sayısında Binalarda Enerji

Performansı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak Neredeyse

Sıfır Enerjili Bina (NSEB) ibaresi eklendi.

Yönetmelikte öne çıkan hususlar şöyle: 

NSEB niteliğindeki binalarda Enerji Kimlik Belgesindeki

enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı

zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u

oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması

zorunlu olacaktır.

Bundan böyle toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri

olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunlu olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması

şarttı getirilmiştir.

Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların bu

belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi

Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2’nin tasarımında

kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir.

İnşaat maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar

yapılır ibaresi ise yüzde beş olarak değiştirilmiştir.



AB PROJE

FAALİYETLERİMİZ

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ AB PROJESİ 
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İnşaat sektörünün, kalifiye eleman ihtiyacı, istihdamı ile meslek

liselerinin inşaat bölümlerinden mezun olan öğrencilerin mezun

olduktan sonra sektörde çalışmaması, istenilen yetkinlikte ve

donanımda olmaması, inşaat teknik öğretmenlerinin birçoğunun

günümüz teknolojilerinden ve buna bağlı eğitim sistemlerinden

geri kalmalarından yola çıkan İNTES yeni bir projeyi hayata

geçirdi. Lider Yapı Öğretmenleri AB projesi faaliyetleri 18 ay

sürecek. Projenin kurallarının anlatıldığı toplantıya Sendikamız

uzmanları da katıldı.



AB PROJE

FAALİYETLERİMİZ

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ AB PROJESİ 
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Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler kapsamı şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığında 17 ilde görev yapan 150 teknik

öğretmene alçı levha, boya, iskele branşlarında teorik ve

uygulama bölümleri olan eğitimler düzenlenecektir.

 Verilecek olan bu eğitimler ihtiyaç analizi rapor sonuçlarına

göre şekillenecektir.

Öncelikle bu eğitimlere ilişkin alçı levha, boya, iskele

branşlarında eğitim ihtiyaç analizinin çıkarılacaktır.

 Yapı-İnşaat öğretmenlerine ayrıca nitelikli iş gücünün

gelişimi için MYK sistemi içerisinde yer alan ölçme ve

değerlendirme, ulusal meslek standardı, ulusal yeterlilik

sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği ve depreme dayanıklı

yapılar konularında da eğitimler verilecektir.

 «İNTES SEKTÖREL YETKİNLİK MERKEZİ» kurulacak ve

eğitimler burada düzenlenecektir.
 Sektör temsilcileri, diğer öğretmenler ve nihai

faydalanıcılarıyla yapı öğretmenlerinin işbaşı eğitim

tecrübelerini paylaştığı çalıştaylar düzenlenecektir.



YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

FAALİYETLERİMİZ

İNTES Yönetim Kurulu Şubat ayı toplantısı gerçekleşti
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İNTES Yönetim Kurulunun son toplantısı 15 Şubat 2022

tarihinde gerçekleşti.

Celal Koloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sektörün

gündemindeki konular değerlendirildi. Üyelerden iletilen

sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Önümüzdeki

aylarda gerçekleşecek faaliyetler üzerinde görüş alış verişinde

bulunuldu.



Bilgilendirmelerimiz 

FAALİYETLERİMİZ

Haftayı yoğun bir mesai ile kapadık 
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2022 yılında sekiz haftayı geride bıraktık. Bu haftaya da önemli

çalışmalar sığdırdık:

→ Sendikamız çatısı altına üç yeni üye eklendi. Bu üyelerimiz

Akbulut Endüstri, Doğuş, Yapı Merkezi, Özaltın Adi Ortaklığı,

Eğis Tünel İşletmeciliği A.Ş.

→ Yönetim Kurulu Toplantımız gerçekleşti.

→ Uzmanlarımız kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli

seminerlere katıldı.

→ İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmelerine devam edildi.

→ Türkiye MYM’nin 19 meslekte yürüttüğü mesleki yeterlilik

belgelendirme ve belge yenileme çalışmalarına devam

edildi.

Bu hafta üyelerimize;

→ Kamu İhale Kanunu ile ilgili güncel gelişmelere yönelik

mevzuat değişiklikleri

→ Yurt dışında gerçekleşecek iş forumları

→ İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Konfederasyonumuzla

yürütülen çalışmalar

→ Resmi Gazete’de sektörümüzü ilgilendiren yeni hükümlere

ilişkin bilgiler paylaşıldı.



Sektörel Kuruluşlar 

FAALİYETLERİMİZ

MESS'in WEF işbirliği ile organize ettiği AB Yeşil Mutabakatı

Metal ve Otomotiv sektörüne etkilerinin konuşulduğu toplantı

16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşti

Avrupa’nın ilk karbon-nötr kıta olması hedefiyle ortaya çıkan,

stratejik olarak sanayi ve ticarette köklü dönüşümleri içeren AB

Yeşil Mutabakatı’nın Dünya Ekonomik Formu özel davetlileri

tarafından ele alınan çevrim içi etkinliğe Sendikamız uzmanları

katılım sağladı. Türkiye’nin yeşil mutabakat kapsamında devam

ettirdiği çalışmalara değinildiği toplantıda üyemiz Limak İnşaat

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de sunum

gerçekleştirdi.
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ATAMALAR
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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama 

kararları 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan

karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine,

Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet

Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan, Ebubekir

Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar,

Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar atandı.

Bilkent Üniversitesi 

TEPE



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti

Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair

Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik

Devletleri Yetkili Makamı Arasında Ülke Bazlı Raporların

Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti

Bakanlar Kurulu Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat

Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

yayınlanmıştır.

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ

GÜRİŞ



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.

14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

 Astaldi Türkerler Ankara Şehir Hastanesi Şantiyesinde İnşaat

İşçisi, Endüstriyel Boru Montajcısı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe yılın ilk 31 günü

sonunda 30 milyar TL fazla verirken, faiz dışı denge 44 milyar

fazla verdi. Bütçe aynı ayın bir önceki yılında ise 24 milyar TL

açık vermişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 

Bütçe giderlerinin gerçekleşme oranlarına bakıldığında ise 2022

ayında öngörülen bütçe giderlerinin %8,3 gerçekleşti. Faiz

giderlerinin ise %5,9’u gerçekleşti. Planlanan bütçe gelirlerin

%11,7’sine ulaşıldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Faiz Kararı

Merkez Bankası politika faizini bu ay da beklentilere paralel

olarak değiştirmeyerek %14’te sabit bıraktı. Yayınlamış olduğu

raporda TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı

teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden

geçirme sürecinin yürütüleceği vurgulanmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Faiz Kararı

Kurul ayrıca yayınladığı raporda cari işlemler dengesindeki

iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesinin fiyat istikrarı

için önem arz ettiğini, bu hedefe ulaşmak için de uzun vadeli TL

yatırım kredilerinin önemli rol oynayacağını belirtti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü Verileri

TÜİK’in açıkladığı işgücüne ilişkin göstergelere göre işsizlikte ilk

çeyreğe göre 597 bin kişi azalış oldu. 2021 yılının ilk çeyreği en

yüksek işsizlik rakamının görüldüğü dönem oldu. Ülkemizde

geçtiğimiz çeyrekte 696 bin kişi bir yıldan fazla süredir iş arıyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksleri 

Türkiye’de konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat etkisini

hesaplayan Konut Fiyat Endekslerindeki yükseliş trendi devam

ediyor. Konut fiyatlarında en yüksek artış oranı İstanbul’da oldu.

Fiyat endeksi en az artan iller Ağrı, Kars, Iğdır’dır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksleri 

İnşaat maliyetlerinde her geçen gün artan oranların konut

fiyatlarına da yansıdığı gözlemleniyor. İnşaat maliyetleri Aralık

ayında %67,40 oranında artmıştı. Konut fiyatlarındaki artış gibi

Türkiye’de kiralık konutların m2 fiyatları da yükselişte.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 

Yılın ilk konut satış rakamları açıklandı. Konut satışları bir önceki

yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Ancak aralık ayına göre

%60’ün üzerine azalış oldu. Keza ipotekli konut satışları da aralık

ayına göre azaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 

Satılan konutların %30’u ilk el konut satışı olarak gerçekleşti.

Satıl durumuna göre incelendiğinde ipotekli konut satışlarının

payı ise %20 oldu. Konut satışları Ekim 2021’den bu yana ilk kez

bir önceki aya göre gerileme gösterdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi 

Tüketicide güven endeksindeki değişim şubat ayında negatif

değer aldı. Güven endeksi Ocak ayında üç aylık gerilemenin

ardından pozitif değer almış idi. Hanenin konut satın alma

ihtimali ocak ayında %26 gerileme yaşamıştı. Şubat ayında ise

%7,2 arttı. Hanenin maddi durum beklentisi de tarihi dip

noktalarda.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 

Tarımsal ÜFE’de yıllık artış %52’ye yükseldi. Bu oran 2011 yılından

bu yana yaşanan en yüksek yıllık artış oldu. Keza aylık bazda da

en yüksek artış yaşandı. Tarımsal ÜFE Nisan ve Mayıs aylarında

negatif değer almıştı.
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Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru



Dolar/TL’nin Aralık ayı ortasından beri sakin bir seyir izlediği

söylenebilir. Küresel piyasalara paralel jeopolitik riskler nedeniyle

bu hafta dolar/TL sınırlı olarak yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz

hafta 13,50’ler seviyesinde olan dolar 13,60’lara yükseldi. Son

dönemde jeopolitik risklere ilişkin tansiyonun düşmesi ile

dolardaki yükseliş azalabileceği ifade edilmekte. Dolar

endeksinde bir miktar azalış var.

Son dönemde Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan

açıklamalar ile Euro da değer kazanmakta. Euro/TL bu hafta

15,50 TL seviyesine yaklaştı.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Değerli metalde bu hafta Rusya-Ukrayna gerilimi takip edildi.

Politik gerilimin devam ettiği süreçte, ONS altın ABD tahvil

faizleri ile ters korelasyon göstermeyerek artışını sürdürdü. Yanı

sıra FED’in faiz artırımına ilişkin şahin tutumu da altının

yükselişini yeterli ölçüde baskılayamadı. Salı günü gelen

jeopolitik tansiyonu düşürecek bir adım olarak görülen haberin

pozitif algılanmasıyla güvenli liman alımları ile fiyatı artan altının

ONS fiyatı yeniden 30 dolar kadar sınırlı geri çekildi. Öte yandan

ABD tahvil faizleri ve ONS altında ekonomi koşullarında ters

korelasyon olması beklenmektedir. Ancak son dönemde bu

korelasyonun pozitif olduğu gözlemlenmekte.

Gram altın yaklaşık son 10 gündür 800 TL bandının üstünde

değer alıyor. Altın, 2021 yılının Ocak ayına kıyasla yatırımcısına

nominal %83; 10 gün öncesine kıyasla %4 kazandırdı. Çeyrek

altın Cuma günü 1.361 TL’den satış gördü.

K
a

y
n

a
k
:,
B

lo
o

m
b

e
rg

H
T

31



Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışı emtia

fiyatları üzerinde etki yarattı. Hafta içi ülkelerden gelen ılımlı

haber akışı ise emtia piyasalarını rahatlattı. Kısmi düşüş

olmakla birlikte brent petrolün varil fiyatı 100 dolara

yakınsarken 7 yılın zirvesinde bir değer alıyor.

Emtiada dünyanın birçok yerinde yatırım; COVID-19

kısıtlamalarının gevşetilmesi, büyük mali teşvik paketleri ve

aşırı gevşek para politikalarıyla salgının sebep olduğu düşüşü

geride bırakmaktadır. Öte yandan Libya, S. Arabistan,

Nijerya’da teknik sıkıntılar petrolde arz sıkıntısını

etkileyebilmektedir. Diğer emtiaların fiyatları da genel olarak

yüksek seyretmektedir. Mevsim koşulları nedeniyle Avrupa

doğal gazında ciddi sorunlar olabilmektedir.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre

102 milyon TL arttı.

Döviz mevduatı azalmaya devam ediyor. Son iki haftadaki azalış

tüzel kişi DTH’larından kaynaklandı. Son iki haftalık veriler

kıyaslandığında hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin

mevduatlarında azalma oldu.

11 Şubat itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 215,2 milyar oldu. Takibe giren

alacakların oranı 7 Ocak’tan bu yana %2,9 olarak gerçekleşiyor.

Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son iki hafta için

%22,6’dan, %221,1’e indi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,8 milyar TL

değerinde artış oldu. Taşıt kredi türleri azaldı, diğer ve konut

kredi türü arttı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %1,20-1,29

oranında uygulanırken, özel sektör bankacılığında ise konut ve

ihtiyaç kredileri %1,64-2,50 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. 2021

yılının ilk on bir ayında bireysel kredi kartlarında %588, tüketici

kredilerinde %623 arttı.
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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.

35

Yayımlanan İhale

Kaydedilen İhale



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bakan Dönmez: Elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar

tamamlamayı amaçlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte tarife

değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı planladıklarını

belirterek, esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25

indirim olacağını açıkladı.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge çalışması için Ankara'da ilk komisyon

toplantısı yapıldı. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle kamu

çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir

düzenleme yapma kararlılığında olduklarını bildirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Yabancıların hisseden çıkış serisi 12. haftaya ulaştı

Yabancı yatırımcılar geçen hafta 24 milyon dolarlık hisse senedi

satarken 1 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

KKM'de toplam tutar 349 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 11 Şubat

2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutarın 349

milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Kurulan şirket binde 6, kapanan şirket yüzde 7,8 arttı

TOBB, Ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini

yayımladı. Buna göre Ocak'ta bir önceki aya göre kurulun şirket

sayısı yüzde 16,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre binde 6

arttı. Kapanan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 73

oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin

Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına

başladığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı KDV indirimleri için müfettiş görevlendirdi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelen şikayetler

üzerine KDV indirimi öncesi bazı firmalar tarafından yumurta

satış fiyatlarında artışa gidildiği iddialarını incelemek üzere

müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

İlaçta euro kuru 6,29'a yükseldi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2022 için beşeri tıbbi

ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 4,5786

liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını duyurdu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Küresel ticaret 2021'de 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),

küresel ticaretin Kovid-19 salgınının ilk yılında düşüş

göstermesinin ardından 2021'de yüzde 25 artışla 28,5 trilyon

dolara ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

Fed tutanaklarında enflasyon ve faiz artışına vurgu yapıldı

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

yetkililer, enflasyon riskinin yukarı yönlü olduğunu ve

enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artış

patikasının gerekebileceğini açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan fon kurulması çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecekte karşılaşılabilecek

küresel sağlık krizlerini önlemeye yönelik yeni bir Dünya Bankası

fonunun kurulmasını desteklemeleri için G20 ülkelerine çağrıda

bulundu.

ABD'de sanayi üretimi Ocak'ta arttı

ABD'de sanayi üretimi Ocak'ta ılımlı biçimde arttı. Bu artış,

imalatçıların hammadde ve istihdam sıkıntılarıyla daha iyi başa

çıktığını gösterdi.

ABD’de ÜFE Ocak’ta yüksek seyrini korudu

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak’ta aylık yüzde 1, yıllık

yüzde 9.7 ile tahminlerin üzerinde arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AMB Başkanı Lagarde’dan yüksek enflasyona ilişkin açıklama

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde,

enflasyondaki artışın enerji fiyatlarından kaynaklandığını,

enflasyonun yakın gelecekte yüksek kalacağını söyledi.

IMF: Arz kesintileri enflasyonu hızlandırıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, arz kesintilerinin

enflasyonu hızlandırdığını ve Avrupa'da toparlanmayı

zayıflattığını belirtti.

Euro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi Kovid-19 salgınının hız kazandığı 2021'in

son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.3 büyüme

kaydetti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon Ocak ayında da yüzde 5.5 ile 30 yılın 30

yılın zirvesine çıktı.

İngiltere, yatırımcı vizesi olan ‘altın vizeyi’ kaldırdı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rusya kaynaklı endişeler nedeniyle

zengin yabancı yatırımcıların İngiltere'de yaşamalarına olanak

tanıyan "altın vize" uygulamasını durdurdu.

Japonya ekonomisi yüzde 5.4 büyüdü

Japonya 2021 yılının son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde

5.4 büyüme kaydetti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Filipinler’de Liman işi gerçekleşecek

Filipin Ulaştırma Bakanlığı (DOTr) tarafından Cebu Şehri

Uluslararası Konteynır Limanı projesi için ihale duyurusu

yayımlandı. İşin kapsamı, Yeni Cebu Uluslararası Konteyner

Limanının Detaylı Tasarım ve İnşaat İşlerinden ibaret olacaktır.

Teklif Öncesi Konferans 29 Nisan 2022, Cuma günü 09:00’da

gerçekleşecektir. Son Teklif Verme ve Tekliflerin Açılış Tarihi 20

Mayıs 2022 tarihidir.

Ayrıntılar: https://www.philgeps.gov.ph/DOTr

Resmi Web Sitesi: https://dotr.gov.ph/DOTr

Teklif Duyurusu: https://dotr.gov.ph/2014-09-02-05-02-02/2014-09-

02-05-02-13/item/1196-new-cebu-international-container- port-

project.html

Kuveyt Havalimanı Terminal Binası 

CENGİZ

https://www.philgeps.gov.ph/DOTr
https://dotr.gov.ph/DOTr
https://dotr.gov.ph/2014-09-02-05-02-02/2014-09-02-05-02-13/item/1196-new-cebu-international-container- port-project.html


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Almanya’da Normalleşme

Almanya’da şu ana kadar geçerli olan sıkı korona

kısıtlamalarının 20 Mart 2022’ye kadar üç aşamada

kaldırılmasına karar verilmiştir. ilk etapta korona virüse karşı aşı

olanlar ve hastalığı geçirmiş olanlar için sosyal alandaki temas

kısıtlamalarının kaldırılması konusunda mutabık kalınmıştır.

Ancak maske takmak zorunlu olacak.

Avusturya’da Normalleşme

5 Marttan itibaren Yaşlı ve bakım evleri, hastaneler gibi hassas

yerler dışında tüm Korona tedbirleri kaldırılacaktır. Hassas

yerlerde çalışanlar, buralarda kalanlar ve ziyaretçiler için 3G

kuralı uygulanacaktır. Etkinliklerde yeme/içme yasağı

kalkacaktır. Gece gastronomisi açılacak, kapanış saati

sınırlaması olmayacaktır.

Moldova’da Normalleşme

Moldova’da son bir ay içerisinde COVİD-19 vaka sayılarının

gerileme gösterdiğini dikkate alarak 16 Şubat 2022 tarihinden

geçerli olmak üzere bazı salgın tedbirlerini gevşetmeye karar

vermiştir

Kuveyt’te Normalleşme

Tam olarak aşılı olanlar ülkeye girişte (girişten önce ya da

sonra) PCR testi yaptırmayacaklar ve karantinaya tabi

tutulmayacaklardır.



KÜLTÜR SANAT

Berlinale’de 'Altın Ayı' ödülünü 'Alcarras' aldı

72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) En İyi Film

dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü İspanyol yönetmen Carla

Simon'un "Alcarras " filmi kazandı.

En İyi Başrol Oyuncu dalında “Gümüş Ayı” ödülü “Rabiye Kurnaz

George W. Bush’a karşı” filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu

Meltem Kaptan’a verildi.
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KÜLTÜR SANAT

İhsan Oktay Anar ’ın yeni romanı: Tiamat

Puslu Kıtalar Atlası isimli ilk kitabıyla büyük ses getiren, sadık bir

okuyucu kitlesine sahip İhsan Oktay Anar, Everest Yayınları

tarafından yayımlanan yeni kitabı “Tiamat” ile sekiz sene sonra

okurla yeniden buluştu. 1915 yılında bir Osmanlı denizaltısında

geçen roman ismini bu geminin telsiz çağrı kodu olan Antik Babil

tanrısı Tiamat’tan alıyor.

İhsan Oktay Anar’ın 1995 yılında yayımladığı Puslu Kıtalar Atlası

isimli ilk romanı, yirmiden fazla dile tercüme edildi. Efrâsiyâb'ın

Hikâyeleri adlı romanı da İngiltere'de tiyatro oyunu olarak

uyarlandı ve sahnelendi. Anar, 2009 yılında Erdal Öz Edebiyat

Ödülü'ne layık görüldü.
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KÜLTÜR SANAT

Çingeneler Zamanı Müzikali

1988 yılında Emir Kusturica’nın yönetmenliğini ve senaristliğini

yaptığı Çingeneler Zamanı Filminin uyarlaması niteliği taşıyan ve

Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosunun prodüksiyonunu üstlendiği

“Çingeneler Zamanı Müzikali” yeniden seyirciyle buluşuyor.

Müzikal 24 Şubat’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 27 Şubat’ta

İstanbul Trump Sahne’de sergilenecek.
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