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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

28 Mart-1 Nisan 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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CK ENERJİ



Nisan ayıyla birlikte onbir ayın sultanı Ramazan ayına ermenin

mutluluğunu yaşıyoruz.

Manevi huzur ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı diliyorum ki

yurdumuza, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve

barış getirsin.

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği ve ülkemizin sağduyu ile

yaklaşarak barış yolunda önemli adımlar attığı Rusya-Ukrayna

savaşı son bulsun.

Bu güzel ayda kırgınlıkları, hırsları, olumsuzlukları geride

bırakalım, mutluluğu çoğaltalım.

Ramazan ayının bolluk ve bereket getirmesini, hayırlara vesile

olmasını diliyorum.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Bu bahar mevsimini ne mutlu ki Covid

19 gölgesinde geçirmiyoruz. Gerek yurt

içinde gerek yurt dışında pandeminin

sonuna yaklaştığımıza dair açıklamalar

içimize su serpiyor. Dileyelim ki bir

daha tekrarı olmasın, bu süreçten

aldığımız derslerle yolumuza devam

edelim.
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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 çalışmaları sürüyor.

Bu hafta proje ekibi ile gerçekleştirilen toplantılarda proje

satın alımları, proje tanımlarının gerçekleştirileceği evraklar

ile ilgili çalışmalar yürütüldü.

Projenin asli faaliyetlerinden olan ihtiyaç analizi

çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda Sendikamız üretici

firmalar ve teknik öğretmenler ile ortaklaşa çalışmalar

gerçekleştirildi.

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.

İhtiyaç analizi çıkartılacak meslekler:

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

İNŞAAT BOYACISI

İSKELE KURULUM ELEMANI

Okullarda verilen mevcut eğitimlerin geliştirilerek, yeni

teknolojiler ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek

düzeyde teknik öğretmen yetiştirilmesini sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle 150 meslek inşaat/yapı bölümü

öğretmeninin mesleki gelişimlerini yeniliklere adapte etmek,

donanımlarına katkı sağlamak amacıyla eğitim programları

düzenlenecektir.

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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BEKLENMEYEN FİYAT 

ARTIŞLARININ KAMU İHALE 

SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 

RAPORU

ÇOK YAKINDA YAYINDA

İnşaat Sanayi Yayınlarına bir

yenisini daha ekledik.

Beklenmeyen fiyat artışlarının

sebepleri, kamu ihale

sözleşmelerine etkileri,

beklenmeyen fiyat artışlarının

hukuki çerçevede

değerlendirilmesi, uyuşmazlık

çözümleri için izlenecek yol

kitabın içeriğinde yer aldı.

……………………………………..

Yayınlarımız

Kitap, 18 Mart 2022 tarihinde Beklenmeyen Fiyat Artışlarının

Kamu İhale Sözleşmelerine etkisi toplantısında üyelerimizce

yöneltilen soruların uzmanlarca aktarılan değerlendirmeler ve

yorumları da içerdi.



FAALİYETLERİMİZ
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ILO Türkiye Ofisi ve İNTES’den İnşaat Sektörü için Sosyal 

Uygunluk Denetimi Kitapçıkları

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve ILO

Türkiye Ofisi İnşaat Sektöründe sosyal uygunluk denetimi

kitapçıklarını yayımladı.

Kitapçıklar; sosyal uygunluk kriterleri, ulusal iş kanunu, iş sağlığı

ve güvenliği mevzuatı, geri dönüşüm ve çevre, yabancıların

çalışma izni ve daha pek çok alanda rehber niteliği

taşımaktadır. Kitapçıkların kamuoyu ve tüm taraflarla

paylaşılmasıyla ilgili alanlarda farkındalık sağlanması

amaçlanmaktadır.

Sosyal uygunluk denetiminin kapsamı, amacı ve yöntemiyle,

akredite sertifika veren kuruluşların sosyal uygunluk

denetimlerinde dikkat ettiği konuları detaylı olarak içeren

inşaat sektörü sosyal uygunluk denetimi kitapçıkları, ABD

Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM)

tarafından finanse edilen, “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi

Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” kapsamında,

ILO Türkiye Ofisi, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

(İNTES) ve Beste Ardıç Arslan’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Kitapçıklara buradan erişebilirsiniz. 

……………………………………..

https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_838541/lang--tr/index.htm


FAALİYETLERİMİZ

Haftayı yoğun bir mesai ile kapadık 

9

Bu hafta;

→ Beklenmeyen Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine

Etkisi Raporu’nun baskı hazırlıkları tamamlandı.

→ 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleşecek

“Eko İklim” Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında

Denizhan Özer küratörlüğünde düzenlenen “Kırılma

Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” başlıklı sergiye destek

verdik.

→ 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.

→ Lider Yapı Öğretmenleri projesi proje ekibi toplantıları

gerçekleştirildi.

Bu hafta üyelerimize;

→ Yurt dışı iş forumları toplantılarına ilişkin bilgi verildi.

→ Yurt içinde gerçekleştirilen sektör paydaşlarımızın toplantı

davetleri paylaşıldı.

→ Mali hayat, çalışma hayatına ilişkin mevzuattaki gelişmeler

aktarıldı.



MALİ HAYAT
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Konut teslimlerinde KDV uygulamasına düzenleme getirildi

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut teslimlerinde KDV

oran uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Karar ile konutlara uygulanan KDV oranının tespitinde esas

alınan büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup

bulunmama ve yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi

değerini dikkate alan kriterler kaldırılmıştır.

Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek,

konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8,

150 m2’nin üzerindeki kısımları içinse %18,

oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Katma Değer Vergisi 

Manisa Sarma Barajı

İÇAY



MALİ HAYAT
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Konut teslimlerinde KDV uygulamasına düzenleme getirildi

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan

olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde:

Dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net

alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1 oranında

uygulanmakta olan KDV oranı korunmuştur.

Bu konutlarda da 150 m2’nin üzerindeki kısımlar için %18

oranında KDV uygulanması karara bağlanmıştır.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya

kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından

ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için

eski hükümler uygulanacaktır.

Yeme İçme Sektörü

Yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve

üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrım kaldırılarak bu

hizmetlerin tamamında KDV oranı %8’e indirilmiştir.

Ayrıca;

Temizlik malzemeleri, bebek malzemeleri gibi ürünlerde KDV

%1’e inmiştir.

Katma Değer Vergisi 



MALİ HAYAT
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Gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranlarının 

yürürlük süresinde değişikliğe gidildi.

• Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak

üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen

kar paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranlarının,

• Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda

uygulanan indirimli tevkifat oranının,

• Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde

edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar

olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira

sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan

indirimli tevkifat oranlarının

yürürlük süresi.30/6/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3

ay uzatıldı..

Gelir Vergisi 

Isparta Şehir Hastanesi

AKFEN



ÇALIŞMA HAYATI
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SGK Beş Puanlık Prim İndirimi

5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasında, yasal

ödeme süresi geçmiş borç sorgusu Ocak/ay 2022 dönemine ait

muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve

hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin

Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılmaktadır.

Buna ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumunun 2021/26

ve 2021/30 sayılı Genelgelerinde açıklanmış olup ayrıca Sosyal

Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından

da bağlantıda yer alan duyuru yayınlanmıştır.

SGK Uygulamaları 

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/f965b0b5-a9f7-4378-94b8-283d8e6694ac/duyuru_20211231_11.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=f965b0b5-a9f7-4378-94b8-283d8e6694ac


TÜRKİYE MYM
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Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca Yetkilendirilmiş 

Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Eğitim Gerçekleştirildi

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen

sınavların Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı çerçevesinde

yürütülmesi ile birlikte sınavların tarafsız, adil ve güvenilir

şekilde yapılması amacıyla hazırlanan Teorik ve Performansa

Dayalı Sınav Uygulama ve yeni tip korona virüsle mücadele

kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının

ofisleri ile teorik ve performansa dayalı sınav alanlarında alması

gereken önlemleri tanımlayan Yetkilendirilmiş Belgelendirme

Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip

Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirler rehberlerinde

gerçekleştirilen güncellemeler hakkında bilgilendirme yapılmak

üzere 24 Mart 2022 tarihinde MYK tarafından yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşlarına eğitim düzenlenmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Birim Koordinatörü Elif Özlem

Babaoğlu güncellenen rehberler hakkında bilgilendirme yapmış

ve kuruluş temsilcilerinin sorularını yanıtlamıştır. Video

konferans ve Youtube üzerinden canlı yayın olarak düzenlenen

eğitime tüm Türkiye MYM personeli katılım sağlamıştır.

……………………………………..



TÜRKİYE MYM
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MYK Kalite Güvence Sistemi GZFT Çalıştayı

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu “Türkiye

Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması

Operasyonu (TUYEP)” projesi kapsamında MYK süreçlerinde

yer alan ilgili tüm tarafların katılımı ile MYK faaliyetlerinin kalite

güvence sistemine yönelik “Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar

ve Tehditler (GZFT) Analiz Çalıştayları” düzenlenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu “Türkiye

Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması

Operasyonu (TUYEP)”, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım

Aracı (IPA II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel

Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse

edilmektedir.

……………………………………..



TÜRKİYE MYM
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MYK Kalite Güvence Sistemi GZFT Çalıştayı

TUYEP Operasyonunun amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik

Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin

güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ)

uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin

kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik

Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü

piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

Bu kapsamda 29-31 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen 3. grup

çalıştayına Türkiye MYM yi temsilen Kalite Yönetim Temsilcisi

İşletme Müdür Yardımcısı Gülesen Bal katılım sağlamıştır. Söz

konusu toplantıda Meslek Standartlarının Ulusal Yeterliliklerin

Geliştirilmesi ve Doğrulanması Süreci, YBK’ların

yetkilendirilmesi ve akreditasyonu süreçleri, YBK Kalite süreci,

değerlendirme ve doğrulama süreçleri, Ölçme ve

değerlendirme süreçleri, Belgelendirme süreci ve tüm

süreçlerde karışılasından sorunlar, yaşanan güçlükler ve istemin

iyileştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında tüm tarafların

katılımı ile swot analiz çalışmaları yapılmış, elde edilen tüm

çıktılar daha sonra tüm YBK’lar ile paylaşılacaktır.



İŞ DÜNYASINDAN
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……………………………………..

EKO İKLİM  ZİRVESİ

Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30-31 Mart

tarihleri arasında Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

Eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve

kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş

dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere,

uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum

kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm

kesimlerini bir araya getiren zirvede 10 farklı alanda 321

konuşmacı tecrübelerini paylaştı.



EKO İKLİM ZİRVESİ
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……………………………………..

“Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” Sergisi 

Artkolik’in, Ankara Eko İklim zirvesine özel bir seçkiyle

hazırladığı “Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” başlıklı

sergisi, İNTES ana sponsorluğunda Denizhan Özer

küratörlüğünde gerçekleştirildi.

Sergide üretimlerinin merkezine iklim krizini yerleştirmiş ve atık

malzemeleri değerlendirerek eser üretmeyi seçen sanatçılar yer

alıyor. Sergide Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş ve Özge

Günaydın gibi Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin

eserleri yer aldı.



EKO İKLİM ZİRVESİ
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……………………………………..

“Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” Sergisi 

“Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” başlıklı sergide

Özge Günaydın’ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle

ürettiği gerçek boyutlu gergedanı “Rhinovella” ziyaretçilerden

yoğun ilgi gördü. Deniz Çobankent’in inşaat atıkları ile ürettiği

heykeller de serginin dikkat çeken heykelleri arasında yerini

aldı. Mehmet Özenbaş’ın Kuzey ormanlarının kesilen ağaçlarına

dikkat çekmek amacıyla ürettiği “No 7” eseri de ziyaretçilerin

yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında yer aldı.



ÜYELERİMİZDEN 

Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu,                                                                            

3. Uluslararası AUS Zirvesi’nden ödülle döndü
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Akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye’deki öncülerinden KMO, yakın

zamanda hayata geçecek Fiber Akustik Tabanlı Akıllı Yol Projesi

ile 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde ödüle layık

görüldü.

KMO, dünyada bir ilke daha imza atacak

Fiber Akustik Tabanlı Akıllı Yol Projesi, Fiber Optik Tabanlı

Akustik Algılama Sistemi (FOTAS) ve otonom drone kullanımı ile

otoyollarda meydana gelen olayların anında tespit edilerek

tanımlanması sağlayacak. Yapay zeka tabanlı algılama sistemi

sayesinde, yollarda meydana gelen herhangi bir olaya en hızlı

ve gerekli müdahale yapılacak ve ilgili kişiler/kurumlar anında

bilgilendirilip olay yerine yönlendirilecek.

KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin



EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi

Mart ayında Ekonomik güven endeksi %2,5 oranında azalarak

95,7 değerine düştü. Salgının ekonomideki etkilerinin neredeyse

sonlandığı dönemde Ukrayna-Rusya gerilimin yarattığı

jeopolitik riskler ekonomide güvende kötümserliğe işaret eden

100’ün altında değer almasına neden oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji İstatistikleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2022 Yılı Elektrik Piyasası

Ocak Ayı Sektör Raporunu yayımladı. Rapor elektrik piyasasında

faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kuruma sunmuş

oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Raporda Ocak

2022 Döneminde Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün İl Bazında

Dağılımında ilk sırada İzmir ili yer aldı.
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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 bu hafta sakin bir patikada ilerledi. Geçtiğimiz hafta

14,80 seviyesinde idi. Bu hafta 14,60 seviyelerinden işlem gördü.

Ruble cephesinde ise bu hafta geçen hafta olduğu gibi ruble

lehine eğilim devam etti.

Bu hafta dolar Euro karşısında değer kazandı. Dolar endeksinde

de sakin bir seyir izlendi. Doların güçlü kalması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının jeopolitik riskleri beraberinde

getirmesi dolar talebinin güçlü kalmasını sağlıyor.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

24



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın fiyatları da bu hafta İstanbul görüşmelerine odaklandı.

Geçtiğimiz hafta yükselen risk iştiha ile ONS fiyatında 2000

dolar seviyelerine ilerleyen altın fiyatları görüşmelerde ilerleme

kaydedilmesinin ardından gerileme gösterdi.

ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri ciddi bir etki yapmaya devam

ediyor. ABD 10 yıllık devlet faizleri ile 2 yıllık devlet faizleri

arasındaki makasın giderek daralması da dikkat çekici.

Gram altın, dolar kurunda ve ONS altın fiyatında yaşanan

düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket etti. Altın 2021 yılının ocak

ayına kıyasla yatırımcısına nominal %102 kazanç; 10 gün

öncesine kıyasla %1,11 kayıp yaşattı. Çeyrek altın Cuma günü

1.486,00 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

OPEC+ ülkeleri hafta içi gerçekleştirdikleri toplantıda Mayıs’ta

petrol üretimini günlük 432 bin varil artırma kararı aldı.

İstanbul’da Ukrayna savaşına ilişkin görüşmelerinin olumlu

geçmesinin ardından küresel piyasaların pozitif beklentileri ile

petrol piyasalarına kısmı düşüş olarak yansıdı.

ABD Başkanı Biden yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek için

stratejik rezervlerden günlük 1 milyon varil petrolün

önümüzdeki 6 aylık dönemde serbest bırakılacağını açıkladı.

Arzın artacağına yönelik beklentiler paralelinde Brent türü

ham petrolün varil fiyatı dün %4,9 azalarak 107,9 USD/varil

düzeyine geriledi.

Doğalgaz maliyetlerindeki artış sanayiyi etkiliyor. Rusya’dan

AB’ye sağladığı doğal gazda kesinti olmayacağına dair

söylemleri, doğal gazda Ruble ile ödemelerin Nisan sonu

Mayıs başına gerçekleşeceğini beyan etmesi doğal gaz

fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içinde akaryakıt fiyatlarının yüksek olması hem bireysel

kullanıcıları hem de sanayiyi olumsuz etkilemekte. Sadece yıl

başından beri benzinde %46 artış oldu.

Son beş gün akaryakıt fiyatları sabit kaldı. (Litre: 18,95) 2 Nisan

tarihinde yeniden zam geldi. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2

Nisan günü litre fiyatı 18,99 TL olurken, motorinin litresi 21,24

TL’den piyasaya sunuldu.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 5,1

milyar TL arttı.

Döviz mevduatı artış gösterdi. 25 Mart haftasında döviz

mevduatı 1,9 milyar dolar arttı. Hem gerçek kişilerin hem de

tüzel kişilerin mevduatında artış oldu.

11 Mart itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi kartlarında

toplam bakiye 224,1 milyar oldu. Takibe giren alacakların oranı

%2,9 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son iki

hafta için %20,’4’den, %20,6’ya 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 5,3 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 %1,67-2,50 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %38’ini konut kredileri oluşturdu. 2021 yılında

borcunu ödememiş kişi sayısı bireysel kredi kartlarında %337,

tüketici kredilerinde %532 arttı.

K
a

y
n

a
k
: 
T

C
M

B

Konut

38%

Taşıt

1%

Diğer

61%



Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Doğalgaz fiyatlarına zam geldi

Doğalgazda, Nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin

tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve

elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 zam yapıldı.

Sanayide kullanılan elektriğe zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun faaliyet bazlı tarife

tabloları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, alçak gerilim

sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi

yaklaşık yüzde 20 zamlandı.

İstanbul'da enflasyon 20 yılın zirvesini yeniledi

İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Mart'ta yüzde

63,25 seviyesine çıktı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en

yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. Aylık bazda artış ise yüzde

6,29 olarak kaydedildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Vakti aralıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti tespit için bir komisyon

var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır.

Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve

Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Fevkalade

bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır." dedi.

Rüzgar enerjisinde rekor

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 1 Nisan'da 189

bin 258 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine

ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde

22,67 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bloomberg HT Anketi: Mart'ta enflasyon yüzde 60'ı aşacak

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon

anketine göre piyasa katılımcıları Mart ayında yıllık enflasyonun

yüzde 61,4 seviyesine yükselmesini bekliyor.

S&P, Türkiye'nin not tahminlerini düşürdü

S&P Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde

3,7'den 2,4'e ve2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,9'a

indirdi.

TCMB'nin rezervlerindeki gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş

ivmesi 25 Mart haftasında da devam etti. Brüt rezervler 25 Mart

haftası 108 milyar dolara geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

EPDK’dan fiyat düzenlemesi

EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı,

doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira,

diğer santraller için 1200 lira olarak belirlendi.

Özel sektörden elektrik alımı ihalesi iptal edildi

EÜAŞ özel sektörden elektrik enerjisi satın almak için açtığı

ihaleyi iptal etti; fiyat düşüşü için yeni çalışma yapılacak.

Kavcıoğlu: Finansal sistemin liralaşması sağlanacak

TCMB Genel Kurulu’nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap

Kavcıoğlu, tüm uygulamaların odağında fiyat istikrarının yeniden

şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak

olacağını vurguladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

S&P, Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's

(S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+"

olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu

ise "BB-"den "B+"ya indirildiğini açıkladı.

Bakan Muş’tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları

uygulayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KDV indirimini fiyatlara

yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur

eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." ifadesini

kullandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda 10 anlaşma

imzalandı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TÜSİAD'da Orhan Turan dönemi

52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştiren Türkiye

Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD)'da başkanlığa,

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan seçildi.

TAV'da üst düzey değişim

TAV Havalimanları Holding AŞ'de CEO'luk görevine Vehbi

Serkan Kaptan atandı. Sani Şener ise yönetim kurulu başkan

vekilliği görevine getirildi.

İnternet zammı 1 Haziran'a ertelendi

Toptan internet tarife fiyatlarında yüzde 67 olarak öngörülen

zam, BTK kararıyla iki ay ertelendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's

(S&P), bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde

4,2'den yüzde 3,6'ya indirdi.

Euro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor

Euro Bölgesi’nde enflasyon Mart’ta tüm zamanların zirvesine

yükseldi. Enflasyon Mart’ta yıllık bazda yüzde 5.9’dan yüzde

7.5’e yükseldi.

ABD'de güçlü büyüme

ABD 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde

bir büyüme performansına imza attı. ABD ekonomisi yılın

tamamında ise yüzde 5,7 ile 1984’ten bu yana en güçlü

büyümeyi kaydetti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tüketici güveni martta yükseliş gösterdi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık

bazda 1,5 puan artışla 107,2 seviyesine çıktı.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 1 yılın en düşük seviyesinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ekonomik güven bir yılın en düşük

seviyesine geriledi. İstihdam endeksi rekor seviyeden gerilerken

enflasyon beklentileri de 1985'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

OECD’den ‘savaşın etkileri hafife alınıyor’ uyarısı

OECD Başekonomisti Laurance Boone hükümetlerin Rusya’nın

Ukrayna’yı işgalinin uzun vadeli ekonomik etkileri konusunda

yeterince farkındalığı olmadığını belirtti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere son çeyrekte beklentilerin üstünde büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayımlanan verilere göre

ekonomi son çeyrekte beklentilerin üstünde performans

sergiledi. 2021 için elde edilen yüzde 7,4'lük büyüme de İkinci

Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek büyüme oldu.

Almanya'da 1990'lardan bu yana en yüksek enflasyon

Almanya'da Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 7,6 ile 1990'ların

başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

OPEC+ günlük 432 bin varil üretim artışında anlaştı

OPEC+ petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432

bin varil artırma konusunda anlaştı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kakheti Otoyolu 4.Etap İçin Dünya Bankası 109 Milyon USD 

Finansman Sağlayacak

Gürcistan’daki Yeni Kakheti otoyolu projesi kapsamında

dördüncü bölüm inşaata ilişkin Gürcistan, Dünya Bankası ile 109

milyon $ tutarında yeni kredi anlaşması imzalamıştır. Proje

kapsamında ilk 3 ihale sonuçlanmış olup dördüncü bölüm için

de yakın zamanda ihale duyurusu yapılması beklenmektedir.

Hamifratz Port Project - Haifa, Israil

ARAS MARINE



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Ukrayna Savaşının Etkisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'da devam

eden savaşın Orta Asya da dahil olmak üzere bankacılık

bölgelerinin ekonomileri üzerinde olumsuz etkisine ilişkin

tahminlerini yayınladı.

Revize edilen tahminler, savaşın sonuçlarının yalnızca savaşan

ülkelerin ekonomilerinde değil, aynı zamanda diğer bölgelerde

de yankı uyandıracağını ve bir bütün olarak dünya

ekonomisini etkileyeceğini gösteriyor. Bankanın tahminlerine

göre kendisinin faaliyet gösterdiği bölgelerde 2022 yılında

ekonomik büyüme daha önce açıklanan %4,2 yerine sadece

%1,7 olacak.

2022 yılında Orta Asya bölgesinde GSYİH büyüme oranı daha

önce %4,8 civarında tahmin edilirken, güncellenen tahminler

ekonomik büyümenin %3,2 olacağını gösteriyor.

Özbekistan'da GSYİH büyüme tahmini %6'dan %4'e,

Kazakistan'da %3,8'den %2'ye, Kırgızistan'da %5'ten %1'e ve

Tacikistan'da %6,2'den %3'e düştü.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Rusya Federasyonu İnşaat Sektöründe Türkiye Ile İlerlemeyi

Hedefliyor

Rusya İnşaat Bakanı İrek Fayzullin tarafından, inşaat

sektöründe Çin, Türkiye, Hindistan ve İran ile iş birliğinin

güçlendirilmesinin planlandığı, öte yandan, Özbekistan,

Belarus, Kazakistan ve Türkmenistan ile aktif bir şekilde iş

birliğinin sürdürüldüğü aktarıldı. Rus inşaat malzemeleri

üreticilerinin yaptırımlar koşullarında iç talepleri büyük bir

hacimde karşılamakta oldukları ancak gereklilik durumunda

Çin, Türkiye, Hindistan ve İran ile işbirliğinin geliştirileceği

hususlarına yer verilmiştir.

Tayland Covid-19 şartlarını gevşetiyor

Tayland 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle ülkeye girişlerde uçuştan

en erken 72 saat önce negatif PCR testi sonucu şartını

kaldırmıştır. "Test and Go" sistemi ile ilk gün otelde karantinada

kalan yolcular, otelde yapılacak PCR testlerinin negatif çıkması

ile Tayland'da istediği gibi gezebilecektir.

THY’den Güney Sudan’a yeni sefer

Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Güney

Sudan'ın başkenti Juba'ya doğrudan seferlere başlayacağını

resmen duyurmuştur. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri

olmak üzere haftada üç gün düzenlenecek seferlerin sayı ve

saatleri aşağıdaki gibi olacaktır.



KÜLTÜR SANAT

İş Sanat’ta Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası Konseri 

İş Sanat, Nisan ayı konserlerine dünyaca ünlü Venezuela Simon

Bolivar Senfoni Orkestrası konserleri ile başlıyor.

Venezuela'da bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan,

sonrasında yakaladığı başarı ile dünyanın en saygın orkestraları

arasında gösterilen Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6

ve 7 Nisan'da İş Kuleleri Salonu’nda iki konser verecek.
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KÜLTÜR SANAT

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı

Anadolu Ajansının bu yıl sekizincisini düzenlediği "Istanbul Photo

Awards 2022« yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada 7

kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf

arasından, Tsakalidis'in "Evia'da Bir Kadın" eseri ödüle değer

görüldü.

Ödül alan fotoğraflara dair bilgilere

http://istanbulphotoawards.com web sitesinden ulaşılabiliyor.
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KÜLTÜR SANAT

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk

kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Amy

Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'in sunuculuğunu

üstlendiği, Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törende

sinema dünyasının en iyileri ödüllendirildi.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip

tek kişi olan Ruby'nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin

sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram

filmi CODA, "En İyi Film" film ödülünü kazandı.
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HATIRLATMA

Kurumlar Vergisi mükellefleri beyannamelerini 1 Nisan - 5 

Mayıs 2022 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı 

ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik 

ortamda verebilecekler.

Kurumlar vergisi 

mükelleflerinin 2021 hesap 

döneminde elde ettikleri 

kurum kazançlarının 

vergilendirilmesine yönelik 

olarak hazırlanan

Kurumlar Vergisi Beyan

Rehberi

kullanıma sunuldu.

Rehberde,

Muafiyet ve istisnalar, kurum kazancının tespitinde yapılan 

indirim ve giderler, Kurumlar vergisinde zarar mahsubu, 

verginin beyanı ve ödemesi, Kurumlar vergisi beyanına ilişkin 

örnekler gibi tüm soruların cevapları yanıtlanmış durumda.

https://www.gib.gov.tr/
https://ebeyanname.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/kurumlar_vergisi_rehberi_2022.pdf
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