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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

21 Mart-27 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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Bolu Dörtdivan Tekke Barajı
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Sektörümüzde ise girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar,

tedarik ve teslimlerde yaşanan sorunlar, değişen piyasa

koşulları kamu ihale sözleşmelerinin yürütülmesini her geçen

gün zorlaştırıyor.

Maalesef, sektör mensupları olarak önemli sorunlarla karşı

karşıyayız. Sektörümüzdeki darboğaz yalnız yüklenici firmalar

için değil doğrudan ve dolaylı etkilediği sektörlerle ülkemiz

ekonomisi için hayatidir.

Üyelerimiz ve kamu otoriteleri arasında köprü görevi görme,

sektör sorunlarımıza çözümler yaratma misyonuyla çalışan

sendikamız bu hususta da üzerinde düşen görevi layıkıyla

yapabilmek adına çalışıyor.

Diliyorum ki girişimlerimiz, çabalarımız kısa vadede sonuçlarını

versin. «Ne de olsa kışın sonu bahardır» diyebilelim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

«Ne de olsa kışın sonu bahardır»

Zor günlerden geçiyoruz. Pandemide

bir nebze nefes aldık derken yakın

coğrafyamızda yaşanan savaş,

ülkemizde ve tüm dünyada yükselen

enflasyon, ekonomik sorunlar hepimizi

umutsuzluğa sürüklüyor.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (METEG-III)

Hibe Programı kapsamında yürütmekte olduğunuz Lider

Yapı Öğretmenleri projesinin protokolünü 25 Mart 2022

Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim

Genel Müdürlüğü ile imzaladık.

On sekiz aya uzanan bir serüven başlıyor …

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
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Etkinlikte proje koordinatörü Yapı Öğretmeni Görkem Deniz

Ökbay planlanan faaliyetler ve bunlarla hedeflenen çıktılar

hakkında bilgi verdi. Hibe haydalanıcıları ile sektörel yetkinlik

geliştirme merkezlerinin sürdürülebilirliği hakkında fikirler

paylaşıldı

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
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel

Müdürü Nazan Şener hibe

faydalanıcılarından beklentilerini

dile getirdi. Nazan ŞENER

"METEK III projesi sayesinde

öncü bir model olarak sahada

yer almasını hedeflediğimiz

Sektörel Mükemmeliyet

Merkezlerini hayata geçirerek,

öğretmenlerin mesleki gelişimini

merkeze alan yapıyı

güçlendirmek istiyoruz.»

ifadelerini kullandı. Kendisine

yöneltilen soruları cevaplandırdı.

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



FAALİYETLERİMİZ
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“Kamu İhale ve Özel İnşaat Sözleşmelerinde Arabuluculuk ve 

Tahkim Uygulamaları Toplantısı”

Kamu İhale ve Özel İnşaat Sözleşmelerinde Arabuluculuk ve

Tahkim Uygulamaları Toplantısı, İNTES Akademi ve İstanbul

Tahkim Merkezi (ISTAC) iş birliğinde 22 Mart 2022 Salı günü

online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Av.Uzm.Arb.İnş.Müh. Ali Rıza Yücel’in yaptığı

toplantıya ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Kamu İhale

Kurumu Hukuk Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Erdem Bafra ve Av.

Uzm. Arb. Alper Bulur konuşmacı olarak katıldı.

……………………………………..

Toplantı



FAALİYETLERİMİZ
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“Kamu İhale ve Özel İnşaat Sözleşmelerinde Arabuluculuk ve 

Tahkim Uygulamaları Toplantısı”

Toplantıda ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, «İnşaat

Uyuşmazlıklarının ISTAC’te Çözümü ve ISTAC’in Sunduğu

Avantajlar», Kamu İhale Kurumu Hukuk Hizmetleri Daire

Başkanı Dr. Erdem Bafra «Kamu İhale Sözleşmelerinde Tahkim

Uygulamaları» ve Av. Uzm. Arb. Alper Bulur, «İnşaat

Sözleşmelerinde Arabuluculuk Uygulamaları» başlıklı sunumlar

gerçekleştirmiştir.

……………………………………..

Toplantı



FAALİYETLERİMİZ

Beklenmeyen Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine 

Etkisi İNTES Raporunun ilk taslağı üyelerimize sunuldu
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Yapım sözleşmelerinde girdi maliyetlerinin beklenmeyen

şekilde artması ve halen devam etmesinin sözleşmelerin

yürütümüne olan etkileri sektörümüzün en önemli gündemini

oluşturmakta. Bu kapsamda Sendikamızca şubat ayı itibariyle

iki ayrı çalışma daha başlatmıştır.

Bu çalışmaların ilki, akademisyen ve uzmanların katılımı ile

oluşturulan Çalışma Grubu tarafından beklenmeyen fiyat

artışlarının kamu ihale sözleşmelerine hukuki etkileri,

yüklenicilerin hak ve yükümlülükleri, sözleşmelerin

yürütümünde hukuken dikkat edilecek hususlar, uyuşmazlık

durumunda izlenecek yollar ile emsal yargı kararlarını içeren

bir rapor hazırlanmasıdır.

İkinci çalışma ise 18 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz

toplantıdır. Toplantıda yöneltilen sorular ve konuşmacılarımızın

verdiği cevaplarla sorunlar tüm boyutları ile değerlendirilmiştir.

Çalışma grubumuzca hazırlanan Rapor ve toplantıda varılan

sonuçları içeren Kitabımız dijital olarak online mecralarımızda

paylaşılacaktır.

Raporlarımız



FAALİYETLERİMİZ

Haftayı yoğun bir mesai ile kapadık 
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Bu hafta;

→ İNTES Akademi ve İSTAC iş birliğinde Kamu İhale ve Özel

İnşaat Sözleşmelerinde Arabuluculuk ve Tahkim

Uygulamaları Toplantısı gerçekleştirildi.

→ Lider Yapı Öğretmenleri projesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile

protokol imzalandı.

→ 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.

→ Bürokrasiye Genel Sekreterlik Makamınca ziyaretler

düzenlendi.

Bu hafta üyelerimize;

→ Kamu İhale ve Özel İnşaat Sözleşmelerinde Arabuluculuk ve

Tahkim Uygulamaları Toplantısının sunumları paylaşıldı.

→ Kamu İhale Kanununa ilişkin güncel gelişmeler aktarıldı.

→ Yurt dışı iş forumları toplantılarına ilişkin bilgi verildi.

→ Farklı kuruluşların etkinliklerine ilişkin bilgi verildi

→ Sektörümüze ilişkin mevzuata ilişkin gelişmeler paylaşıldı.
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“4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin

Giderilmesine ilişkin” Kurul kararı Kurum web sitesinde

yayımlandı. Buna göre;

Ek fiyat farkı verilmemesi yönünde idarenin takdir yetkisi

bulunup bulunmadığı hususuna ilişkin olarak: Kamu İhale

Kanununa göre ihalesi yapılan ve Türk Lirası üzerinden

sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde

ek fiyat farkı verilebileceği belirtilerek ek fiyat farkı verilebilecek

alım türlerini, ürün ve girdiler ile hesaplamalara ve sözleşmelerin

devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkili

kılınmıştır.

KAMU İHALE MEVZUATI

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin 

Giderilmesine İlişkin Kararı yayımlandı

KİK Kararı

Milas Bodrum Havaalanı Pat Sahası Onarımı

GENA
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Hakedişlerin aylık olarak düzenlenmediği işlerde ek fiyat farkı

hesabına esas hangi ayın endeksinin kullanılacağı hususuna

ilişkin olarak: 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında

gerçekleştirilen kısımların tespitinin yapılması gerektiği,

hakedişlerin aylık olarak yapılmadığı durumlarda hakediş

tarihinin dikkate alınmasının uygun olmayacağı, bu ve benzeri

hallerde idareler tarafından 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri

arasında imalatın/işin/teslimatın fiili olarak gerçekleşip

gerçekleşmediği tespit edilerek, imalatın/işin/teslimatın fiili

gerçekleştirildiği ayın endeksinin kullanılması gerektiği belirtildi.

KAMU İHALE MEVZUATI

Karar metninde,

KİK Kararı

Karacabey Kavşağı KOL2-KOL5-KOL6 (32)
GÖÇAY
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Ek fiyat farkı hesaplamalarında, doğrudan imalatın/işin/teslimatın

gerçekleştirildiği ayın endekslerinin dikkate alınması gerektiği,

 Ek fiyat farkı hesabına esas olarak, fiyat farkı olarak ödenecek

bedelin % 6'sı oranında ek kesin teminat alınması gerektiği, ek

kesin teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de

karşılanabileceği,

 Geçici kabulü yapılmış olan işler için de ek kesin teminat

alınması gerektiği,

 Ek fiyat farkı ödenmeleri de bir hakedişe dayalı olarak

ödeneceğinden normal fiyat farkı hesabındaki tüm kesintilerin

yapılması ve ek fiyat farkı hesabının KDV hariç hesaplanarak

KDV tutarının sonradan eklenmesi gerektiği,

 Yapım işlerinde all-risk sigorta bedelinde, ek fiyat farkı olarak

ödenecek bedelden kaynaklanan hakedişlerdeki artış tutarı

için de sigorta bedelinin arttırılması gerektiği,

 01/07/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında 4735 sayılı Kanunun

10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da

idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre

uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, idari şartname

ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla fiyat farkı

hesaplanan işlere de Esaslarda belirtilen diğer koşulların

sağlanması kaydıyla ek fiyat farkı verileceği,

KAMU İHALE MEVZUATI

KİK Kararı
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 Sözleşmelerin devrinde, devirlerin geçerlilik şeklinin

devredilecek sözleşmenin ihale dokümanında öngörülen

geçerlilik şekline tabi olduğu dikkate alındığında

ilk sözleşmede noter onayı bulunması halinde devir

sözleşmesinin de noter onaylı olması gerektiği,

 Devredilen sözleşmelerde sözleşmeyi devralacakların ilk

sözleşme bedeli üzerinden belirlenecek yeterlik kriterlerini

haiz olması gerektiği,

kararlarına varılmıştır.

KAMU İHALE MEVZUATI

KİK Kararı

Kastamonu Araç Barajı 

DETAŞ
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Bahse konu Kanun teklifinde:

 İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında

yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve

indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep

edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine

imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve

süresi 31.12.2025 tarihine uzatılmakta, ayrıca madde

kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında

yapılan inşaat işleri de alındı.

 Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya

işyerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan

faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik

yapılarak elde tutma süresi üç yıla çıkarıldı.

Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

MALİ HAYAT

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 

Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

ve 4375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çıkarıldı.

Katma Değer Vergisi
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Tebliğ’in «20/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları,

Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve

döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talep

etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına

çevrilir.» maddesi,

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik

tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda

mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden

döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı

bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm

kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”,

şeklinde değiştirilmiş böylece gerçek kişilerde süre

kısıtlaması kalmıştır.

Bu Tebliğ kapsamında «Merkez Bankasının belirleyeceği usul

ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf

ödenebilir.», maddesi eklenmiştir.

Resmi Gazete’nin aynı tarihli sayısında yayımlanan Tebliğ ile

aynı uygulamalar altın hesapları için de geçerli olacaktır..

GÜNDEM

Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün 

desteklenmesine ilişkin Tebliğ’de değişiklik

Bankacılık İşlemleri



18

Resmi Gazete’nin 22 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanan

Tebliğ ile YUVAM hesabının kapsamına yurt dışında yaşayan

yerleşil kişiler de dahil edildi.

Yapılan değişiklik ile bankalarda hesap açma şartlarını

taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler YUVAM

hesabını kullanabilecek.

GÜNDEM

YUVAM Hesabından yabancılar da faydalanabilecek

Bankacılık İşlemleri

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Hızlı Tren 

Projesi-ARMİN ELEKTRİK



İŞ DÜNYASINDAN
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……………………………………..

EKO İKLİM  ZİRVESİ

İklim değişikliğine karşı farkındalığın yaratılacağı, sorunların

tartışılacağı ve çözümlerin bulunacağı Eko İklim Ekonomi ve

İklim Değişikliği Zirvesi 30-31 Mart tarihleri arasında Ankara’da

ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.

Zirve, dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev

sahipliği yapacak. Ankara’da karbon nötr olarak

gerçekleştirilecek Zirve’ye; devlet başkanları, kamu kurumları

temsilcileri, yirmiyi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, otuzu

aşkın üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla

belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör

temsilcileri katılacak.

https://ekoiklim.com/

https://ekoiklim.com/


MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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23 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında

Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin

Onaylanması Hakkında Karar

24 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler En Az

Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Bankası Arasında Türkiye’nin

Teknoloji Bankasına Finansal Katkısının Yenilenmesi

Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

Ankara-Niğde Otoyolu

ERG



EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi

Tüketici Güven Endeksinde Mart ayında sınırlı artış oldu. Şubat

ayında bir önceki aya göre %2,8 azalma görülürken mart ayında

bir önceki aya göre artış oldu. Tüketiciler gelecek 12 aylık

dönemde işsizlik sayısı beklentisini ise bir önceki aya göre daha

yüksek öngördü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

Aylık dış ticaret kayıtları kullanılarak hesaplanan Ocak 2022 dış

ticaret endeksleri verilerine göre hem ihracat miktar endeksi

(%6,5) hem de birim değer endeksi (%10,00) yükseldi. 2021

yılında ihracat miktar endeksinde bir önceki yıla göre en yüksek

artış Nisan ayında görüşmüştü. (91,50)
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

TÜİK’in yıllık olarak açıkladığı iş gücü piyasasının gelişimine

ilişkin rakamlara göre geçtiğimiz yıl işsizlik %12,1 değerinde

gerçekleşti. En yüksek işgücüne katılma oranı %57,3 ile Tekirdağ,

Edirne, Kırklareli Bölgesi’nde, en düşük işgücüne katılma oranı

ise %40,6 ile Şanlıurfa, Diyarbakır Bölgesi'nde oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından imalat sanayinde

faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtlarıyla yapılan

değerlendirmeye göre Reel Kesim Güven Endeksi ekonomik

faaliyetlere ilişkin istikrarlı görünüme işaret eden yüz değerinin

üstünde oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Merkez Bankası jeopolitik risklere işaret etmiştir. Küresel

ekonomideki güçlü toparlanmanın sınırlı bir ivme kaybına karşın

devam ettiğine işaret etmiştir. Çatışmaya dönüşen jeopolitik

risklerin küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı

yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin daha da artmasına

yol açmakta olduğunu aktarmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Metinde enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; sıcak

çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik

temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel

enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik

süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep

gelişmelerinin etkili olduğu belirtilmiştir.
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Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Dolar/TL bu hafta sakin bir patikada ilerledi. 14,80

seviyelerinden işlem gördü.

Ruble cephesinde ise bu haftanın yönelimi değer kazanımı idi.

Zira Rusya tarafından doğal gaz satışının ödemelerinde Rus

rublesine geçme planına ilişkin karar aldığı belirtildi. Bu

gelişmenin ardından Ruble TL’ye karşı değer kazandı.

Bu hafta dolar Euro karşısında değer kazandı. Dolar endeksinde

de sakin bir seyir izlendi.

Rusya-Ukrayna savaşının jeopolitik riskleri beraberinde

getirmesi dolar talebinin güçlü kalmasını sağlıyor.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Rusya’nın Ukrayna istilası altını halen güvenli liman yapmakta.

Bu hafta altının ONS’u 1.955 dolar seviyelerini korudu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda çatışmaların şiddetini

arttırması nedeniyle ONS altın 2000 dolar seviyesinin üstünü

görmüştü. Ancak bu hafta risk iştahının bir miktar azalması ile

yeniden iki bin bandının altına indi.

ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri geçtiğimiz hafta FED’in faiz

kararının ardından %2 seviyesinin üstüne çıkmıştı. Bu hafta da

yükselişini sürdürdü. Cuma günü ABD 10 yıllık devlet tahvilleri

%2,3’e yükseldi. Devlet tahvillerindeki yükselişle ONS altında

gerileme oldu.

Yurt içinde gram altın dolar/TL’ye paralel sakin bir seyir izledi.

Salı günü altında bir miktar düşüşten sonra yeniden yükselişe

geçti. Altın 2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal

%107 kazanç; 10 gün öncesine kıyasla %1 kayıp yaşattı. Çeyrek

altın Cuma günü 1.535,00 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrolde göstergeler Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak

eğilim göstermeye devam ediyor. Brent Petrol 100 dolar

seviyesinin üzerini sabitlemiş gözüküyor.

Jeopolitik risklerden doğal gaz özellikle etkileniyor. Doğal

gazda tedarik endişesi de devam ediyor.

Yurt içinde motorin fiyatlarına yeniden zam yapıldı. Gelen

zamla İstanbul'da motorin fiyatı litre başına 23,66 TL'ye

yükseldi. İstanbul'da motorin fiyatı litre başına 1,39 TL artışla

23,66 TL oldu. Ankara'da ve İzmir'de motorin fiyatı 1,60 TL

zamla 22,27 TL'ye çıktı.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre

482 milyon TL arttı.

Döviz mevduatı artış gösterdi. 18 Mart haftasında döviz

mevduatı 482 milyon dolar arttı. Hem gerçek kişilerin hem de

tüzel kişilerin mevduatında artış oldu.

11 Mart itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi kartlarında

toplam bakiye 218,5 milyar oldu. Takibe giren alacakların oranı

takibe giren alacakların oranı %3,0 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı

ortalama faiz oranı son iki hafta için %20,0’dan, %20,4’e

yükseldi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 712 milyor TL

değerinde artış oldu. Konut, Taşıt kredi türlerine talep yükseldi,

diğer kredi türü azaldı.

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

oranında uygulanırken, özel sektör bankacılığında ise konut ve

ihtiyaç kredileri %1,64-2,22 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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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.

33

Yayımlanan İhale

Kaydedilen İhale



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB rezervlerinde gerileme devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş

eğilimi devam ediyor. 18 Mart haftasında brüt rezervler 108,7

milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 108,9 milyar

dolardı.

Hazine alacakları Şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira olarak

gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10 milyar lirayla

mahalli idareler oluşturdu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 948 milyar TL oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Şubat sonu itibarıyla 2 trilyon

948 milyar lira olarak belirlendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Böyle bir şeyi esirgemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili, "Yapılacak

görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme

gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir

şeyi esirgemeyiz." dedi.

Tüketicinin korunması yasa teklifi TBMM’de kabul edildi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM

Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yurt dışı ÜFE, şubatta yüzde 2,35 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Şubat'ta yıllık yüzde 106,13, aylık

yüzde 2,35 artış kaydetti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD ve AB‘den enerji anlaşması

ABD ve AB enerji arzında Rusya’ya bağımlılığın azaltılması

konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmayla ABD, Avrupa ülkelerine

2022’nin sonuna kadar en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış

doğal gaz (LNG) tedarik edecek.

ABD’nin cari açığında rekor artış

ABD’de cari açık geçen yılın son çeyreğinde daralırken 2021’in

tamamında ithalattaki artışla rekor seviyeye yükseldi.

Avrupa yaz saatine geçiyor

Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 02.00'de saatler bir

saat ileri alındı. Uygulama, 30 Ekim'de, sona erecek.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Rusya Merkez Bankası: Rezervlerimizdeki altınlar Rusya’da

Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerindeki tüm

altının Rusya’da bulunduğunu açıkladı.

Yellen: Enerji ve emtiada artış küresel büyümeyi olumsuz etkiler

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen küresel büyümenin Rusya’nın

Ukrayna’yı işgalinin neden olduğu enerji ve emtia fiyatlarındaki

yükselişten olumsuz etkileneceğini, ABD ekonomisinin bu

noktada dirençli olduğunu bildirdi.

Katar’dan iddialara ilişkin açıklama

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, Batı ile Rusya arasındaki

çatışmanın arka planında Katar'ın Almanya ile uzun vadeli

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki konusunda bir anlaşmaya

vardığı yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD ve AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD, 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine,

Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupalı müttefiklerle ortaklaşa yeni

yaptırımlar getirildiğini duyurdu. İngiltere de 65 Rus iş insanı,

bankası ve şirketine daha yaptırım kararı aldı.

UNCTAD 2022 yılı büyüme tahminlerini düşürdü

UNCTAD, 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini

yüzde 3,6'dan yüzde 2,6’ya, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme

tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 2,5'e indirdi.

Rusya'da enflasyon Kasım 2015’ten bu yana en yüksek seviyede

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 14,5 ile Kasım 2015’ten bu yana

en yüksek seviyeye çıktı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Powell: Fed gerekirse 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır

FED Başkanı Powell, faiz artımına dair yaptığı açıklamada, “Fed

gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı

yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dallas Fed: Rus petrolü olmadan küresel resesyon kaçınılmaz

Dallas Fed tarafından yapılan bir çalışma, Rusya'nın enerji

ihracatının bu yıl piyasalardan çekilmesi halinde küresel

ekonominin bir resesyondan kaçamayacağını ortaya koydu.

Lagarde: Stagflasyona dair göstergeler yok

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, son haftalarda

jeopolitik risklerin artmasıyla gündemde olan stagflasyon

risklerine ilişkin, "Halihazırda stagflasyon işaretleri görmüyoruz."

dedi.

39
TEPE PRIME



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

40

GÖK II Rüzgar Enerji Santrali, Manisa

GAMA ENERJİ A.Ş. 

ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinde anlaştı

ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum

ürünlerine yönelik gümrük vergisi sorununda Avrupa Birliği (AB)

ve Japonya'nın ardından İngiltere ile de anlaşma sağladı.

Fitch, küresel büyüme tahminini düşürdü

Küresel ekonomik büyüme için görünümün, enflasyon

zorluklarının artması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının

küresel enerji kaynaklarını tehdit etmesiyle önemli ölçüde

kötüleştiğini bildiren kuruluş, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı

büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e düşürdü.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Ocak'ta arttı

19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta bir önceki aya

göre yüzde 3,9 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in ocak ayına göre ise

yüzde 4,1 artış gösterdi.

İngiltere'de enflasyon yeni rekor kırdı

İngiltere'de enflasyon Şubat ayında artan enerji ve gıda

maliyetleriyle yıllık bazda yüzde 6.2'ye yükselerek Mart 1992'den

beri en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere 2022 yılı büyüme tahminini düşürdü

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak 2022 için büyüme

tahmininin yüzde 6'dan yüzde 3.8'e düşürüldüğünü açıkladı.

41

Beğendik (Botan) Köprüsü

BURAKCAN 
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre üretici fiyat

endeksi enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Şubat'ta yıllık yüzde

25.9 artış kaydetti.

Çin'de bankalar faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada bir yıl vadeli faiz

yüzde 3,7; beş yıllık faiz ise yüzde 4,6'da sabit tutuldu.

Arjantin faizi yüzde 44,50'ye çıkardı

Arjantin Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artışla

yüzde 44,50 seviyesine yükseltti.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İngiltere, Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus

iş insanını hedef alan yeni yaptırım kararını duyurdu.

→ Rusya Savunma Bakanlığı, yabancı gemilerin Ukrayna

limanlarından güvenli bir şekilde çıkışı için 25 Mart'tan

itibaren insani bir koridor oluşturulduğunu duyurdu.

→ Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yaptığı açıklamaya

göre Kanada makamları, önümüzdeki günlerde belirli mal ve

teknolojilerin Rusya Federasyonu'na ihracatına yasak

getirmeyi planlıyor.

→ ABD Başkanı Biden , Rusya'nın G20'den çıkarılması

gerektiğini, ancak bunun örgütün kendisine bağlı olduğunu

vurguladı. Joe Biden, Rusya yerine Ukrayna'yı davet etmeyi

önerdi.

→ Biden: Rusya Ukrayna'da kimyasal silah kullanırsa ABD karşılık

verecek, cevabın niteliği kullanımın niteliğine bağlı olacak.

→ Biden, Xi Jinping'i tehdit etmediğini, ancak kendisine Ukrayna

bağlamında Rusya'yı desteklemenin etkilerini açık açık

söylediğini belirtti.

→ Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve Türkiye'nin diğer

ülkelerle ortaklaşa Ukrayna'da, özellikle Mariupol'da bir

insani yardım operasyonu yürütmeyi planladıklarını söyledi.
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD, Ukrayna'dan 100 bin kadar mülteciyi kabul edeceğini

açıkladı.

→ Pekin, Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediği yönündeki

haberlerin yalan olduğunu açıkladı.

→ NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi,

Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak 30 Eylül 2023'e kadar

uzatıldı.

→ Rusya, 30 Mart'tan itibaren Kazakistan ve Moğolistan ile kara

sınırındaki kısıtlamaları kaldırıyor.

→ Fransız Kabinesi, Rusya Federasyonu'nda çalışmaya devam

etme veya çalışmayı durdurma kararının tamamen Fransız

firmalarının kendilerine ait olduğunu söyledi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Danimarka Heyeti Türkiye’de

Danimarka Ticaret Odası ve Danimarka İstanbul

Başkonsolosluğu tarafından 9-12 Mayıs 2022 tarihlerinde

ülkemize yönelik bir Elektrik-Elektronik Sektörü heyeti

düzenlenecektir.

Programa ilişkin duyuru sayfası: https://www.danskerhverv.dk/kurser-
og-events/2022/maj/sourcing-trip-to-turkey-for-fast-secure-and-sustainable-

supplies-of-electric-and-electronic-components/

Kashagan KPP Kazakistan

GATE

https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/2022/maj/sourcing-trip-to-turkey-for-fast-secure-and-sustainable-supplies-of-electric-and-electronic-components/


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Rusya’dan uçuş kısıtlamaları

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından, Rusya'nın

güneyindeki uçuş kısıtlaması 1 Nisan 2022 tarihine kadar

uzatılmıştır. Uçuş kısıtlamaları Anapa, Belgorod, Bryansk,

Voronezh, Gelencik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don

havaalanlarının yanı sıra Simferopol ve Elista havaalanlarına

uygulanmaktadır.

Türk Vatandaşlarına Kore’ye Girişte Vize Muafiyeti

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin web sayfasında yer alan

habere göre 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Kore'ye turistik

veya ticari amaçlar yapılacak seyahatlerde, belli şartlarda Vize

muafiyeti uygulanmasına tekrar başlanacaktır.

Semerkant’a Yeni Havalimanı

18 Mart 2022'de "Semerkant" Uluslararası Havalimanı'nın yeni

terminal kompleksinin açılış töreni gerçekleşti. Değeri 80

milyon doları aşan yeni terminal inşaatı projesinde havacılık

tarihindeki ilk kamu-özel ortaklığı anlaşması çerçevesinde

uygulandı.

Çekya’da Nükleer Santral

Çek tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelendirilen Dukovany

Nükleer Santralinin yapım ihalesi süreci başlamıştır. projenin

tahmini değeri 6,5 milyar Euro'dur.



KÜLTÜR SANAT

41. İstanbul Film Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul

Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya

hazırlanıyor. Festival, bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164

yönetmenin filmleri gösterilecek.

Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların

katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler

de yer alacak.
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KÜLTÜR SANAT

94. Oscar Ödül Töreni TRT 2'den izlenebilecek

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından

verilen Oscar ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. "The

Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği

ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de

7 dalda aday oldu.

Dolby Theater'da 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

düzenlenecek olan 94. Oscar Ödül Töreni, TRT 2'de yayımlanacak.

İlk olarak Oscar'a Doğru programı yayınlanacak olan kanalda saat

03.00'te ise törenin yayınına geçilecek.
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KÜLTÜR SANAT

Müze’de Müzik 

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, farklı programlar aracılığıyla

Türkiye’nin usta müzisyenleri ve gelecek vadeden yeteneklerine

ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Cem Önertürk ve Cem Esen flüt ve piyano resitaliyle 31 Mart

akşamı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde müzik severlerle

buluşuyor.
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KÜLTÜR SANAT

İGA’dan 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele’ Sergisi

İGA İstanbul Havalimanı'nın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık

Günü kapsamında Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı

(TODEV) işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-

Tuvalden Piksele' sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

Proje kapsamında 10 otizmli ve down sendromlu çocuk,

hayallerindeki seyahati resmetti. Dijital hale getirilen resimler,

çocukların çizerken yaptıkları anlatımlardan esinlenilerek 2 ve 3

boyutlu dizayn programları aracılığıyla görsel efekt ve

animasyonlarla güçlendirildi. Eserlerin NFT kopyaların

satışlarından elde edilen gelirle ise TODEV' e bağışlanarak 200

çocuğa umut oldu.
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HATIRLATMA

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

beyannamesi 1–31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecektir.

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

ödenmekte.

Gelir Vergisi Beyan Döneminde son gün 31 Mart
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