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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

28 Şubat- 6 Mart 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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Aşağı Kaleköy Barajı

CENGİZ-ÖZALTIN



Geçtiğimiz hafta bu doğrultuda ülkemiz de Covid 19 tedbirleri

çerçevesinde yeni bir döneme girdi. Bireysel dikkat ve

önlemleri sürdürmeli, bununla beraber normalleşmeyle birlikte

yeni olumlu süreci de mutlulukla karşılamalıyız.

Salgınla birlikte sendikamızın en çok önem verdiği

faaliyetlerinden olan geleneksel toplantılarımızı,

seminerlerimizi dijital ortama taşımak mecburiyetinde

kalmıştık.

İki yıllık aradan sonra ilk yüz yüze etkinliğimizi 18 Mart 2022

tarihinde The Ankara Otel’de gerçekleştireceğiz. “Olağanüstü

Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” başlıklı

toplantımızda buluşmak dileğiyle.

Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Covid 19 pandemisinde iki yılı geride

bıraktık. Dünya Sağlık Örgütü Mart

2020’de Covid 19’u resmi pandemi

olarak ilan etmişti. Tüm dünya ve

ülkemiz için endişe ve belirsizliklerin

hakim olduğu günlerdi. Bugün iki yılın

sonunda tünelin ucunda ışığın

gözüktüğüne inanıyoruz.
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Kamu İhale Mevzuatı 

FAALİYETLERİMİZ

«OLAĞANÜSTÜ FİYAT ARTIŞLARININ 

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ»

Toplantımız 18 Mart Cuma günü Ankara’da gerçekleşecek… 
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Yapım sözleşmelerinde girdi maliyetlerinin

olağanüstü/beklenmeyen şekilde artmış olmasının

sözleşmelerin yürütümünü olumsuz etkilediği, Yönetim

Kurulumuzun yaşanan sorunların çözümüne yönelik

çalışmalarını her aşamada sürdürdüğünü okuyucularımızla

paylaşmaktayız.

Son olarak üyelerimize hukuki bir yol haritası sunmak amacıyla

akademisyen ve uzmanların katılımı ile bir Çalışma Grubu

oluşturularak, taslak rapor ortaya kondu. Bahse konu raporun

değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla, 18 Mart 2022

tarihinde The Ankara Otel’de, 14.00-17.30 saatleri arasında

“Olağanüstü Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Toplantısı” düzenlenecektir.

Toplantıya katılmak isteyen okurlarımız Sendikamız ile iletişime

geçebilirler.



Çalışma Hayatı 

FAALİYETLERİMİZ

İNTES Akademi ve ILO 

İşbirliğinde Hazırlanan «İnşaat Sektöründe Sosyal Uygunluk 

Denetimi Dokümanları» üyelerimizin erişimine açıldı. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından

yürütülen ve İNTES AKADEMİ tarafından desteklenen Proje

kapsamında, “İnşaat Sektöründe Sosyal Uygunluk Denetimi

Eğitimi” 2021’in Aralık ayında gerçekleştirilmişti.

Bu eğitimin yanı sıra iki kuruluş proje kapsamında yeni bir

çalışmaya imza attı. İnşaat Sektörü için Sosyal Uygunluk

Denetimi Kitapçıkları hazırlandı ve programa ilişkin eğitim

slaytları hafta içi üyelerimizle paylaşıldı.



FAALİYETLERİMİZ

Haftayı yoğun bir mesai ile kapadık 
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Bu hafta;

→ Kamu İhale Kanunu güncel gelişmelerin değerlendirildiği

çalışma toplantısı gerçekleşti.

→ 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.

→ Önümüzdeki haftalarda duyurularını üyelerimiz ve sektör

kuruluşlarıyla paylaşacağımız kamu ihale mevzuatı

uygulamaları toplantısına ilişkin raporlama çalışmalarını

sürdürdük.

→ Lider Yapı Öğretmenleri projesinin ekip toplantıları

gerçekleştiriliyor.

Bu hafta üyelerimize;

→ Resmi Gazete’de sektörümüzü ilgilendiren yeni hükümlere

ilişkin bilgiler paylaşıldı.

→ Farklı kuruluşlardan sendikamız üyelerinin davet edildiği

etkinlik haberlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

→ Güncel ekonomik gelişmeler yayınlandı.



Katma Değer Vergisi 

MALİ HAYAT

Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik 

teslimlerine uygulanan KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.
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Resmi Gazete’nin 1 Mart 2022 tarihli sayısında yayımlanan

Cumhurbaşkanlığı Karar ile mesken ve tarımsal sulama abone

gruplarına yapılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranı

%18’den %8’e indirilmiştir.

Bu kapsamda, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan

elektrik teslimlerinde, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren tahakkuk

ettirilen bedellere %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi

MİTAŞ 



Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi

İŞ DÜNYASINDAN 

Sektör temsilcileri Ukrayna’da müteahhitlik hizmetlerinin 

geleceğini tartışmak üzere bir araya geldi. 
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Sektör temsilcileri TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken’in

katılımıyla Rusya - Ukrayna krizinin müteahhitlik sektörüne

etkileri gündemiyle bir araya geldi.

TOBB Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi

temsilcilerinin katıldığı toplantıda Sendikamızı temsilen Yönetim

Kurulu Başkan Vekili İlhan Adiloğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi

Deha Emral katılım göstererek değerlendirmelerde bulundular. .



Ulaştırma 

GÜNDEM 

Karayollarının mega projelerinden birisi daha hizmete girecek
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Resmi Gazete’nin 5 Mart 2022 tarihli sayısında yayımlanan ilan

ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi

Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) arası kesimi

19 Mart 2022 tarihi itibari ile trafiğe açılacak. İlana göre;

Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.bbelirli yerler

dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacaktır.

Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat azami hız ise

geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacaktır.

(Max. hız 120 km./saat)

Kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve

geri gitmek yasak olacaktır.

Açılan kesime yayaların, hayvanların, motorsuz araçların,

lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin

girmesi de yasak olacaktır.



COVİD-19 Tedbirleri

GÜNDEM 

İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında 04.03.2022

tarihinde Pandemi Tedbirleri konulu Genelge yayımladı. Açık

alanlarda maske kullanma zorunluluğu kalktı.
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İçişleri Bakanlığından yayımlanan Genelge ile Türkiye,

normalleşme döneminde çok önemli bir yol ayrımına girdi.

Buna göre;

 Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test

sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının

03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırıldı.

 Açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun

havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske

kullanma zorunluluğu kalktı.

 Ancak sosyal mesafenin sağlanamadığı ( sinema, tiyatro vb.

kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım araçlarında maske

kullanım zorunluluğu devam edecek.

 Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün

içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi

durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı

istenilmesi uygulaması sonlandırıldı.

 Bundan böyle hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi

istenilmeyecek.



ATAMALAR
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Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan

Tarım ve Orman Bakanlığına 

Sn. Vahit KİRİŞÇİ 

atanmıştır. 

Route2020 Metro, Dubai GÜLERMAK 



EKONOMİDE BU HAFTA

Gayri Safi Milli Hasıla

TÜİK 2021 yılının büyüme verilerini açıkladı. Buna göre

ekonomide büyüme tahminlere paralel çift haneli bir rakama

ulaştı. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye en yüksek

büyüme gösteren on birinci ekonomi oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Gayri Safi Milli Hasıla

Bu yılın dördüncü çeyreğinde ise Gayri Safi Milli Hasılada %9,1

oranında büyüme gerçekleşti. 2021 yılının ikinci çeyreğinde ise

%21,9 ile pandeminin ardından gerçekleşen en yüksek büyüme

yaşanmıştı. İnşaat sektörümüz ise yıl boyunca gösterdiği 0,9’luk

büyüme ile genel ekonomik büyümenin altından kaldı
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EKONOMİDE BU HAFTA

Gayri Safi Milli Hasıla

Büyümeye en yüksek katkı hanehalkı tüketiminden geldi (%9,0)

Yatırımların büyüme katkısı ise yüzde 1,7 ile sınırlı kaldı. Yılın

genelinde stoklar ise büyümeyi 4,8 puan aşağı çekti. 2021

dördüncü çeyrekte devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,9;

gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 daraldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Gayri Safi Milli Hasıla

İnşaat harcamaları 2021 yılında azalış gösterdi makine teçhizat

yatırımlarında ise üç çeyrekte görülen yüksek artışın ardından

dördüncü çeyrekte artış sınırlı kaldı. Dördüncü çeyrekte inşaata

yapılan harcamalar cari fiyatlarla 258 milyar TL oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Fiyat Endeksleri

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonda her geçen

ay yeni zirve noktaları test ediliyor. TÜFE’deki artış yıllık %50’nin

üzerinde gerçekleşti. Yurt İçi ÜFE Şubat 2021’de yıllık %27,09

artış göstermişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Fiyat Endeksleri

Yurt İçi ÜFE’de görülen rekor artışta inşaata girdi sağlayan temel

malzemeler başta gelmiştir. Bu malzemelerdeki artış genel

olarak Yurt İçi Üfe ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir.

Yakıtlarda artış %200’lere yaklaşmıştır. Örneğin doğal gazda

%213, ham petrolde %183 artış olmuştur. Bu dönemde Linyitteki

yıllık artış %98 olarak gerçeklemiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Fiyat Endeksleri

Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,43 puan

artışla yüzde 20,40’tan yüzde 22,83’e yükselmiştir. ÜFE ve TÜFE

makasındaki artış yüzde 50’i aşmıştır. Öte yandan merkez

bankasının politika faizi ve TÜFE marjı da giderek

yükselmektedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Fiyat Endeksleri

Türkiye yüksek enflasyon ile mücadelede eski bir tarihe sahip.

2001 yılına kadar hem TÜFE’de hem de Yurt İçi ÜFE’de %50

üzerinde artışlar gerçekleşmişti.

Örneğin 1995 yılı enflasyonda yine rekorların test edildiği bir yıl

idi. Yurt İçi Üfe %150 rakamlarına kadar yakınsamıştı. 1994 Nisan

ayında yaşanan mali kıriz enflasyonun üç haneli rakamlara

taşınmasına neden olmuştu. Enflasyon hem TÜFE de hem de

ÜFE’de çok yüksek rakamları test etti. Ardından 2000’li yıllarda

uygulanmaya başlanan para ve mali politikaların etkisi makro

ekonomik verilerde dünya standartlarına yaklaşmamızı

sağlamıştı. Enflasyon 2000’li yıllar süresince hızlı bir düşüş

gösterdi. Türkiye bu dönemde enflasyonda tek haneli rakamlarla

makro ekonomik istikrarda önemli bir yol almıştı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine

göre 2021 yılı şubat ayında dış ticaret açığı 8 milyar dolara

yükseldi. Dış ticaret açığı yılın ilk iki ayında ise 18 milyar dolar

oldu. Ocak ayında dış ticaretimiz fazlası verilmişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama

oranı 2,3 puan artarak %95,4 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı

Mehmet Muş yaptığı açıklamada ithalatın şubat ayında yaşanan

son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji

fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28,1 milyar dolar

olduğunu bildirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk iki ayda 38 proje

üstlenildi. Üstlenilen bu projelerin toplam değeri 1 milyar Dolar

oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri 

2021 yılında, Covid-19 salgınının dünya ekonomisinde yarattığı

olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak firmalarımızın

yurtdışında üstlenmiş olduğu projelerin toplam bedeli 30,8

milyar dolara ulaşmıştır.
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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 yönü bu hafta 14 TL seviyesinin üstünde işlem

gördü. Küresel ekonomilerdeki tedirginlik gelişmekte olan ülke

para birimlerinin değer kaybına neden oldu. Bu hafta Rusya

tarafından yapılan açıklamada turistlerin 10 bin doların üzerinde

ülkeden nakit çıkışı yapmasını sınırladı. Keza hem Rus hem de

Ukraynalı turistlerde rezervasyon iptallerinin sınırlı da olsa

başlaması ve devam edeceği endişesi turizm geliri beklentilerini

azaltarak doları da baskılıyor. Dolar/TL 25 Şubattan itibaren

kademeli yükselişte.

Rusya-Ukrayna özelinde anlaşma olana kadar döviz piyasasında

oynaklığım devam etmesi bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna saldırısı Ruble’yi olumsuz ayrıştırıyor.

Dolar/Ruble, 118 Rubleye yükseldi. Dolar endeksi 97 seviyesine

yükseldi. Euro/dolar ise 16 TL seviyesine yakınsadı.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Değerli metalde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı takip edilmeye

devam ediliyor. 1 Mart günü altının ONS fiyatı 1950 seviyesine

kadar yükseldi. Saldırının sürmesi altını dünyada güvenli liman

haline getirmeye devam ediyor. Yanı sıra saldırı öncesinde

küreselde yüksek enflasyon ortamı da altın fiyatlarını yukarı

çekiyordu. Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda barış olsa bile

bir süre daha yükseleceği belirtiliyor.

ONS altının zirveyi gördüğü 1 Mart tarihinde ABD 10 yıllık devlet

faizleri yeniden 1,7 seviyesine kadar geriledi takip eden

günlerde ise yükseldi. Cuma gerilemesinin ardından altının ONS

fiyatı yeniden yukarı çıktı. Bu hafta gram altın da dolar kuru ve

küresel altın fiyatlarından destek buldu. 2021 yılının Ocak ayına

kıyasla yatırımcısına nominal %97; 10 gün öncesine kıyasla

%6,70 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma günü 1.371 TL’den satış

gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Dünyada emtia yükselişini sürdürüyor. Savaş ortamının

yarattığı endişe petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Önde gelen

tüketici ülkelerin Rus petrolünü boykot etmesiyle petrol

fiyatları 110 doların üstüne yükseldi.

Ulusal Enerji ajansı tarafından 1 Mart tarihinde yayımlanan

raporda aralık ayı verilerine ilişkin analizler aktarıldı. Aralık

ayında petrol fiyatları geriledi. Ancak 2022 yılının ilk

haftalarından itibaren petrol fiyatlar yukarı yönlü hareket etti.

Petrolde 100 doların üstüne artış göstereceği beklentisi

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrasında hızla gerçekleşti.

Petrol fiyatlarının yükselmesi tüm dünyada enflasyon baskısı

doğuruyor.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 64

milyon TL arttı.

Döviz mevduatı azalmaya devam ediyor. Son iki haftalık veriler

kıyaslandığında gerçek kişilerin döviz mevduatı sınırlı ölçüde

artarken, tüzel kişilerin azalmıştır.

25 Şubat itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 218,5 milyar oldu. Takibe giren

alacakların oranı Takibe giren alacakların oranı %3,0’dan, %2,9’a

geriledi. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son iki hafta

için %20,4 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyar TL değerinde

artış oldu. Konut, Taşıt ve diğer kredi türlerine talep yükseldi.

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 %38’ini konut kredileri oluşturdu. 2021 yılında

borcunu ödememiş kişi sayısı bireysel kredi kartlarında %337,

tüketici kredilerinde %532 arttı.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.
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Yayımlanan İhale

Kaydedilen İhale



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri

25 Şubat haftasında 113,14 milyar dolar seviyesine geriledi.

Fiyat İstikrarı Komitesi 3. toplantısını gerçekleştirdi

Enflasyon ve Ukrayna konularının görüşüldüğü Fiyat İstikrarı

Komitesi'nin üçüncü toplantısında, gıda ve hammadde arz

güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin

alınmasından, haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin

uygulanmasına kadar bir dizi karar alındı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Türkiye'nin risk primi 14 yılın zirvesinde

Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan jeopolitik gerilim sonrası

Türkiye'nin risk primi 14 yılın zirvesi olan 650 puana çıktı. Bu

seviyeler son olarak 2008 yılındaki küresel krizde görülmüştü.

ILO, SGK işbirliğini genişletti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Sosyal Güvenlik

Kurumu ile yürüttüğü , Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı

kapsamını genişleteme kararı aldı. ILO'dan aktarılacak kaynak

159 milyon liraya çıkarken, 5 bin 570 çalışan daha kayıtlı

istihdama geçecek.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

AB, 7 Rus bankasını SWIFT dışına çıkardı

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından getirdiği

yaptırımların bir parçası olarak yedi Rus bankasını SWIFT ödeme

sisteminden çıkarma kararı aldı.

Sberbank Avrupa pazarından çekildi

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından

Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Fitch ve Moody's Rusya'nın notunu çöp seviyesine düşürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi sonrası çıkan

yaptırımların ekonomi üzerindeki etkilerini gerekçe gösteren

kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's Rusya'nın

notunu çöp seviyesine indirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,

Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü.

Rusya Merkez Bankası'ndan şok faiz artışı

Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini

yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

IEA: Acil durum petrol rezervi 61,7 milyon varile ulaştı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), acil durum rezervleri kapsamında

üye ülkelertarafından taahhüt edilen petrol miktarının 61,7

milyon varile ulaştığını açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fed Başkanı Powell: Mart ayında faiz artırımı uygun

Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun

olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için

belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

Fed'in Bej Kitabı, ABD'li şirketlerin gelecek aylarda ek fiyat

artışları beklediğini ortaya koydu

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin

değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mart

sayısında fiyatların ülke genelinde güçlü bir hızla arttığı,

şirketlerin gelecek birkaç ay içinde ek fiyat artışları beklediği

bildirildi.

Fitch'ten enflasyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel

enflasyondaki hızlanmanın yaygın ve kalıcı olduğunu bildirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi enflasyonunda tüm zamanların zirvesi

Euro Bölgesi'nde enflasyon Şubat'ta yükselişini sürdürerek yeni

rekor kırdı. Eurostat tarafından açıklanan verilere göre tüketici

fiyatları Şubat'ta yıllık bazda yüzde 5.8 arttı.

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 30,6 arttı

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

artışın etkisiyle 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine

kıyasla yüzde 30,6 oranında arttı.

Almanya’da enflasyon enerji fiyatlarıyla tahminleri aştı

Almanya’da yıllık enflasyon Şubat’ta yüzde 5.1 ile 1992’den beri

en yüksek seviyeye çıktı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Küresel gıda fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda

fiyatlarının bitkisel yağlar ve süt ürünleri öncülüğünde Şubat'ta

tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Rus işgali dünyada sevkiyatları durma noktasına getirirken

buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıktı.

Macaristan’da 2008’den beri en büyük faiz artışı

Macaristan haftalık mevduat faizini 75 baz puan artırarak yüzde

5.35’e yükseltti. Bu, 2008’den beri yapılan en büyük faiz artışı

olarak kayda geçti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Almanya Türkiye’yi salgında yüksek riskli bölgelerden çıkardı.

Federal Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

çerçevesinde Omicron varyantı ile hastalığın daha hafif seyrettiği

göz önüne alınarak; Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm

ülkelerin yüksek riskli bölgeler listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede; 03.03.2022 tarihi itibariyle, Almanya’ya girişte 12

yaşından büyük kişiler için genel olarak yanlarında COVID kanıtı

bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. 12 yaşını geçmiş herkes,

Almanya’ya giriş esnasında test sonucu, hastalığı geçirdiklerine

dair kanıt veya aşı belgesi ibraz etmek zorundadır. 0-6 yaş arası

karantina uygulaması ise kalkmıştır.

Azerbaycan Oğuz Gabala Bakü Su Boru Hattı

ACD İNŞAAT 



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Minsk’de uluslararası şirketlerden saldırılara karşı yaptırım

Minsk'te Galeria ve Palazzo alışveriş merkezlerindeki H&M

mağazaları açılmamıştır.H&M'in Belarus mağazaları da yeniden

açılmamıştır.

Rusya’da uçuş kısıtlamaları

Rusya’nın merkez ve güneyindeki Anapa, Belgorod, Bryansk,

Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-

Don, Simferopol ve Elista 11 havalimanına uçuş yasağı 8 Mart

2022 Moskova saati ile 03:45’e kadar uzatıldı.

Özbekistan’a Rusya’dan para transferi gerçekleşmesi için

önlemler alıyor.

Ülkede bazı uluslararası para transferi operatörlerinin

faaliyetlerinde geçici kesintiler yaşandığı ancak uluslararası

para transferlerinin nüfus için önemi nedeniyle ticari bankalar

tarafından gerekli önlemler alındığı belirtildi.

Yunanistan’da normalleşme

Yunanistan’da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun 5

Mart 2022 itibariyle kaldıracağını duyurmuştur.

Kargolarımız Ekvator’da

Turkish Cargo, İstanbul-Kito-İstanbul hattında düzenli olarak

kargo taşımacılığı gerçekleştirme hakkı elde etmiştir.



KÜLTÜR SANAT

ARTANKARA

8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ARTANKARA, 10-13 Mart 2022

tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.

Ülkemizde ve Ankara’da sanat piyasalarına hareketlilik getirmeyi

amaçlayan ARTANKARA, 9 Mart’ta ön gösterim ve ödül töreni ile

başlayacak ve takip eden 3 gün boyunca 10:00-20:00 saatkleri

arası ziyaretçilere açık olacak

http://www.artfairankara.com/
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KÜLTÜR SANAT

PTT’den 'Alaeddin Yavaşca' anısına anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT tarafından, tıp dünyası ve Türk musikisine katkılarından dolayı

"Alaeddin Yavaşca" konulu tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı

tedavüle sunuldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında kaybettiğimiz klasik Türk müziği sanatçısı,

icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 1 Mart 1926 yılında

doğdu. Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, 95 yıllık ömrüne

652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

http://www.alaeddinyavasca.com/
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KÜLTÜR SANAT

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde                                              

«Geleceğin Güçlü Kadınları» 

Sanat, cemiyet ve spor dünyasından kendi alanında başarılara

imza atan 24 ünlü kadın, genç kızların eğitimine destek olmak

için “Geleceğin Güçlü Kadınları” projesinde bir araya geliyor.

Proje kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Maximum

Uniq Hall’de bir defile düzenlenecek. Çağla Şikel ‘in

sunuculuğunu üstlendiği bu anlamlı gecede defile sonrasında

Cem Yılmaz’ın yöneteceği açık arttırma ile her döneme ait bir

tasarım satışa sunulacak. Açık Arttırmadan ve bilet satışından

elde edilecek tüm gelirler üniversite öğrencisi genç kadınların

desteklenmesi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına

aktarılacak.
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KÜLTÜR SANAT

'Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT’ Sergisi

Akbank Sanat, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 'Dijital

Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT' adlı sergi 1 Mart - 7

Mayıs tarihleri arasında Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek.

Sergi; sanat, teknoloji ve toplum üzerine odaklanan yaratıcı

düşüncelere ve uygulamalarına hayat veren sanat eserlerine,

günümüz sanat dünyasını meşgul eden konu başlıklarına yer

veriyor. Sergide son dönemlerde sanat dünyasının en çok

konuşulan gelişmelerinden NFT’ler üzerine bir bölüm de yer

alıyor.
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HATIRLATMA

Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından yapılan duyuru ile gerçek

kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai

kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul

sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar

(değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi

beyannamesinin Mart ayında- 1–31 Mart 2022 tarihleri

arasında verileceği hatırlatılmıştır.

2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi

beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2022

yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022,

İkinci taksitin 31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığından 1

Ağustos 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Mükellefler vergilerini; Gelir İdaresi Başkanlığına

ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı

bankalardan ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebileceklerdir.

Ayrıntılar Başkanlığın web sitesinin duyurular bağlantısındadır.

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

https://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/yillik-gelir-vergisi-beyanname-verme-donemi-basladi-1


HATIRLATMA

Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma

ait acil çağrı numaraları:

İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177,

Sahil Güvenlik: 158, AFAD: 122 tek numara (112) altında

toplanıyor.

Bundan böyle Acil durumlarda, birden çok numara yerine, tek

bir numarayı (112) bilmek yeterli olacak.

Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi



Üyemiz YÜKSEL Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket 

Ortaklarından 

Sayın İbrahim Ünsal SERT’i
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 
Yüksel Holding mensuplarına sabır ve başsağlığı 

dileriz…
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