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Yirmibirinci dönem Yönetim Kurulu Üyemiz 

Sayın Erhan PEKER’i

kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 



Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

4-10 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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ALARKO ENERJİ GRUBU



Beklenmeyen fiyat artışlarına yönelik ek fiyat farkı, fesih hakkı

ve süre uzatımı konularını içeren kanun değişikliği TBMM

Genel Kurulu’nda kabul edilerek Sayın Cumhurbaşkanımızın

onayına sunuldu.

Söz konusu Kanun Değişikliği ile Kanun’a eklenen Geçici

6.madde, sektörümüzün uzun zamandır ağır biçimde yaşadığı

sorunlar açısından önemli düzenlemeler getiriyor.

2022 yılı için fiyat farkının yeniden düzenlenmesi ve ek fiyat

farkı, süre uzatımı ve bazı işler için idarenin onayı aranmaksızın

yüklenici talebiyle fesih hakkı bunların başlıcaları.

Sektörün sesine kulak vererek bu önemli düzenlemeyi getiren

devletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Haftayı güzel bir gelişme ile

kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sektörümüz ve kamu yatırımlarının

devamlılığı açısından hayati önem

taşıyan ve sendikamızın da uzun

süredir gündeme getirdiği ve takip

ettiği bir konuda çok kıymetli bir adım

atıldı.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Bu hafta Lider Yapı Öğretmenleri Proje ekibimiz Ankara

ilinde inşaat bölümü olan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde

meslek liselerinde görev yapan yapı öğretmenlerine yönelik

eğitim ihtiyaç analiz çalışmaları kapsamında uygulanacak

anket için taslaklar oluşturdu.

Gerek anket gerekse yüz yüze yapılacak görüşmelerde yapı

öğretmenlerinden alınacak geri dönüşler çerçevesinde

eğitim programları oluşturulacaktır.

Proje kapsamında taahhüt edilen faaliyetlere yönelik diğer

çalışmalar zaman çizelgelerinde öngörüldüğü şekilde

devam etmektedir.

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.

Projemiz hakkında özet bilgiye web sitemizden erişebilir,

sosyal medya hesaplarımızdan güncel gelişmeleri takip

edebilirsiniz.

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

www.intes.org.tr



FAALİYETLERİMİZ
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BEKLENMEYEN FİYAT 

ARTIŞLARININ KAMU İHALE 

SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 

RAPORU

YAYIMLANDI

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

Kitabın içeriği bağlantıdadır.

Üyelerimize gönderilen kitabımızı online olarak da erişime sunduk.

https://intes.org.tr/dergi/beklenmeyen-fiyat-artislarinin-kamu-ihale-sozlesmelerine-etkisi-raporu/


FAALİYETLERİMİZ

Avukatlarımızın günü kutlu olsun..
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Adaleti temsil ederek insan hayatı odaklı meslek icra eden

Avukatlarımız..

Ülkemizde bu alanda saygın üniversitelerinden mezun olan

Avukatlarımız 81 ilde, 922 ilçede hizmet veriyorlar..

Sendikamız İktisadi Kuruluşu Türkiye Arabuluculuk Merkezinde

de çok değerli avukatlarla çalışmaktayız.

Onlar ailemizin bir parçası. Biz de her avukatlar gününde

olduğu gibi bu yıl da geleceğe nefes olsun diye adlarına fidan

diktik…



FAALİYETLERİMİZ

Haftayı yoğun bir mesai ile kapadık 
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Bu hafta;

→ Beklenmeyen Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine

Etkisi Raporu’nun baskı üyelerimize dağıtıldı.

→ 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 proje ekibi yapı öğretmenleri ile

görüşmeler gerçekleştirdi.

→ İNTES Hatıra Ormanında yeni dikilecek fidanlara ilişkin

ihtiyaç tespitleri yapıldı.

Bu hafta üyelerimize;

→ Ek Fiyat Farkı, Sözleşmelerin Feshi ve Süre Uzatımına İlişkin

Kanun Değişikliğine ilişkin bilgilendirme yapıldı

→ Mali hayat, çalışma hayatına ilişkin mevzuattaki gelişmeler

aktarıldı.



FAALİYETLERİMİZ

İnşaat Malzemeleri Veri Tabloları
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Sendikamız tarafından Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri

sepetinde yer alan maddelerden sektörümüzle ilgili seçilmiş

göstergelerdeki değişimlerin takip edildiği ve bu göstergelerin

piyasa fiyatları ile kıyaslandığı veri tabloları hazırlanmaktadır.



FAALİYETLERİMİZ

İnşaat Malzemeleri Veri Tabloları

12



SEKTÖREL MEVZUAT
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Ek Fiyat Farkı veya Sözleşmelerin Feshine İlişkin 

Kanun Değişikliği TBMM’nde Kabul Edildi

TBMM Genel Kurul’unda görüşülmekte olan “Hazineye Ait

Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri

sırasında verilen bir önerge ile şu düzenleme yapılmıştır:

“MADDE 19- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Cudi Dağı Tünelleri ve Viyadüğü

KGM Arşivi



SEKTÖREL MEVZUAT
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“Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi
GEÇİCİ MADDE 6- (1) 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım

işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü

onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen

kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin

hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı

tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı

hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm

bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı

hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)

gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı

hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına

bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler

dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi)

içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale

edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks

olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin

başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave

olarak ek fiyat farkı verilebilir.



SEKTÖREL MEVZUAT
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(2) 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale

edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin

Türk Lirası üzerinden imzalanan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan)

sözleşmelerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler

dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre

uzatımı verilebilir.

(3) 1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen

mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden

yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam

eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla

gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar

(bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye

edilir.

Kuzey Marmara Otoyolu



SEKTÖREL MEVZUAT
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Geçici 5 inci maddeye göre devredilen sözleşmeler için bu fıkra

kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. Feshedilen

sözleşmelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bendindeki hükümler

uygulanmaz. Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkınd a fesihten

kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin

teminatı iade edilir. Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen

imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde

bulunulamaz ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j)

fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel iade

edilmez. Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı

güvenliğine yönelik idarece uygun görülecek tedbirlerin alınması

şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi

alınmaz. Bu fıkra kapsamında feshedilen sözleşmelere konu edilen

mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının

uygun görüşü üzerine yeniden ihale edilebilir.

(4) Geçici 5 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları

kapsamındaki sözleşmeler için birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci

fıkralara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

(5) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım

türleri, ürün ve girdiler ile bu bentlere ilişkin hesaplama

yöntemlerini; (a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama

dönemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre

uzatımı ve sözleşmenin feshine dair diğer hususlar dâhil yukarıdaki

fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespite

Cumhurbaşkanı yetkilidir.



SEKTÖREL MEVZUAT
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(6) Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen

veya aynı Kanunun 22 nci maddesine göre imzalanan öğrenci

taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler ile aynı

Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre imzalanan öğle

yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin/protokollerin (bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye

edilenler ile kabulü yapılanlar hariç), 1/1/2022 ile 30/6/2022 tarihleri

arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için,

sözleşmede/protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm

bulunmayanlar ile hüküm bulunmak la birlikte sadece girdilerin bir

kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için ek

fiyat farkı verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki

sözleşmelerde/protokollerde bu maddenin diğer fıkraları

uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında ek fiyat farkı hesaplanmasına

ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Millî

Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”

İNTES HATIRA ORMANI



SEKTÖREL MEVZUAT
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Kamu İhale Kurumunun

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin 

Giderilmesine İlişkin Kurul Kararları

Kamu İhale Kurumunun web sitesinde yayımlanan 06/04/2022

tarih ve 2022/DK.D-114 sayılı konuyla ilgili üçüncü kararında,

Kuruma yapılmaya devam eden başvurular dikkate alınarak

idarelerce tesis edilecek işlemlerde dikkate alınacak yeni

hususlara yer verilmiştir.

Karar’da özetle;

 Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek fiyat

farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin Esasların yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak

başvurması gerektiği dikkate alındığında,

Esasların yürürlüğe girdiği tarihi (24/2/2022) takip eden

otuzuncu gün (26/3/2022 Cumartesi günü) hafta sonu tatiline

rastladığından, ek fiyat farkı hesaplanması için yüklenicinin

idareye başvuracağı son tarih olarak Esasların yürürlüğe girdiği

24/2/2022 tarihinden sonraki otuzuncu günü takip eden ilk

işgünü olan 28/3/2022 tarihinin (Pazartesi günü) alınması

gerektiği,



SEKTÖREL MEVZUAT
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 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ilgili bentleri

uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından

sözleşme/protokol hükümlerine göre diğer kamu kurum ve

kuruluşlarından karşılanan alımlara ilişkin olarak ek fiyat farkı

hesaplanabilmesi ve/veya bu sözleşmelerin devredilebilmesi

için 24/2/2022 tarihinden itibaren 120 gün içinde ilgili

mevzuatında düzenleme yapılması, ilgili mevzuatın

bulunmaması halinde ise bu konuda bir mevzuat

düzenlemesi yapılması gerektiği, dolayısıyla

sözleşme/protokol taraflarının karşılıklı mutabakatıyla

sözleşme/protokol hükümlerinde ilave düzenleme

yapılmasının tek başına yeterli olmayacağı,

İstanbul Finans Merkezi

YDA



SEKTÖREL MEVZUAT
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 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendi

kapsamında dış finansman yoluyla yaptırılan işler için

Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerekli

olan düzenleme konusunda Kamu İhale Kurumunun görev

ve yetkisi bulunmadığı,

Bahse konu alımlar uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan

dış finansman ile yaptırılmakta olup, ihale ve sözleşme sürecine

dair tatbik edilecek usul ve esasların finansman anlaşmasında

belirlendiği, bu çerçevede söz konusu usul ve esasların, Esasların

“İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11 inci

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “ilgili mevzuat”a karşılık

geldiği, sonuçlarına varılmıştır.

Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Amasya Çevre Yolu

STY  İNŞAAT 

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_2022_dkd_114_4735_sayili_kamu_ihale_sozlesmeleri_kanununun_gecici_5_inci_maddesinin_uygulanmasina_iliskin_esaslara_dair_tereddutlerin_giderilmesi_1.pdf


MALİ HAYAT

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi 

Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 

Sirküler Yayımlandı.
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Yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan

edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından

kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de

ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde

uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 olarak tespit

edildi.

Geçici Vergi Dönemi

Şanlıurfa Suruç Tüneli Çap: 8.00 Metre Uzunluk: 17.185 Metre

İlCİ



ÇALIŞMA HAYATI 

Anayasa Mahkemesinden fazla çalışma ile ilgili karar 

yayımlandı 
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Karar metinde işverence, işçinin yazılı onayının her yıl başında

alınarak özlük dosyasının saklanmasını öngören mevzuat

hükmünün 25/8/2017 tarihine kadar yürürlükte kaldığı ifadesi

yer aldı. Somut olayda işçinin, onayın her yıl başında

alınmasının zorunlu olduğu dönemde, 01/04/2008-29/05/2015

tarihleri arasında fazla çalıştırıldığı ve ilk yıl dışında fazla

çalışma için yazılı onayının alınmadığı belirtildi.

Kararda anılan dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre

başvurucunun ilk yıl dışındaki fazla çalışmalarının emredici

hükümlere ayrılık teşkil ettiği, işçinin fazla çalışma ücretinin

ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği kabul

edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı



ÇALIŞMA HAYATI 

Covid-19 sürecinde normalleşme yönünde  önemli bir adım
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Resmi Gazete’nin 9 Nisan 2022

tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı

Kararnamesi ile “COVID-19 Kapsamında

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Normalleşme ve Alınacak Tedbirler”

konulu 2021/13 sayılı Genelge

yürürlükten kaldırıldı.

Ancak salgın ile mücadelede Sağlık

Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim

Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda

belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle

uyulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca

uygulamada herhangi bir aksaklığa

sebebiyet verilmeyecektir.

Covid-19 Önlemleri



ATAMALAR
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi

Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin

görevlerinden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Sn. Nihat PAKDİL

Sn. İbrahim YUMAKLI

Sn. Veysel TİRYAKİ ve 

Sn. Ebubekir GİZLİGİDER 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Sn. Rıdvan DURAN 

atanmıştır. ……………………………………..

Gardabani Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Gürcistan

ÇALIK ENERJİ
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Yardımcılığına

Sn. Faruk CİRİT

Sn. Murat DELİÇAY

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına

Sn. Bekir Emre HAYKIR 

atanmıştır. 

Çalkışla Regülatörü ve HES 

İSMAİL ÇELİK
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7 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon

Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moldova Cumhuriyeti

Hükûmeti Arasında Kongaz Süleyman Demirel Moldova

Türk Lisesi Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında

İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi

Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi

Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç

Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanması

Hakkında Karar yayınlanmıştır.

…………………



EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Ticaret Bakanlığınca açıklanan Mart ayı geçici dış ticaret

verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret açığı mart ayında yıllık %76

artışla 8,2 milyar dolara yükseldi. İthalat 2013 yılından bu yana

en yüksek değerine ulaştı.
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Dış Ticaret İstatistikleri

Mart ayında enerji ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre

yaklaşık %156 artarak 8,4 milyar dolar, ocak-mart döneminde

ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %188 artarak 25 milyar

dolar oldu. Enerji hariç bakıldığında, mart ayında ithalat 22,5

milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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Enflasyon

Türkiye’nin tüketici enflasyonu %61,14 ile Mart 2002

döneminden beri en yüksek seviyesine çıktı. Üretici enflasyonu

ise %115 ile Mart 1995 yılından beri en yüksek seviyesinde idi.

Tüketici fiyatlarında yıllık en yüksek artış %99,12 ile ulaştırmada

oldu.
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Enflasyon

Yurt İçi ÜFE ve TÜFE makası her geçen ay artarken TÜFE ve

TCMB politika faizi arasındaki marj da giderek açılıyor. TCMB faiz

ve TÜFE farkı %47,1 ile rekor kırdı. Dünyada da enflasyon artış

eğiliminde Mart ayında OECD ülkelerinde ortalama enflasyon

%8,65 oldu.
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Enflasyon

İnşaat sektörüne girdi oluşturan malzemelerde ise Yurt İçi Üfe

ortalamasının üzerinde artış devam ediyor. Yıllık bazda artışlar

gibi aylık bazda da artışlar dikkat çekiyor. Aylık bazda ana

metallerde %12, metal cevherinde %10, kok ve rafine petrol

ürünlerinde %36 artış dikkat çekiyor. Kok ve rafine petrol

ürünlerinde 2 aylık artış ise %53. Ayrıntılı tabloları faaliyetlerimiz

bölümünde okuyucularımızla paylaştık.
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Piyasa Katılımcıları Anketi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının reel sektör temsilcileri ile

yaptığı beklenti anketinde enflasyon, döviz kuru beklentileri

yukarı büyüme, gecelik faiz beklentisi aşağı yönlü revize edildi.
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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

Mart ayında finansal yatırım reel getiri oranlarına ilişkin TÜİK

verileri açıklandı. Yatırım araçlarından altın Yurt İçi Üfe bazında

aylık, üç ve altı aylık ve yıllık bazda yatırımcısına reel getiri

sağlayan tek araç oldu.
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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

Altın yatırımcısına yıllık olarak TÜFE’de %33 reel getiri sağladı.

ABD doları %18 oranında, Euro %9,40 oranında yatırımcısına

kazandırdı. Mevduata yatırımın reel getirisi yıllık bazda negatif

(%27) oldu. Yıllık kayıp en fazla DİBS’te (%35,98) görüldü.
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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 bu hafta bir ay öncesine göre değer kazandı.

Bu haftanın takip edilen kur hareketlerinden birsi de

sterlin/dolar cephesinde oldu. Doların tüm dünyada yükselmesi

ile gelişmiş ülkelerin para birimlerin de değer kaybı oluyor.

Sterlin/dolar Kasım 2020’den beri ilk defa 1,30’un altına geriledi.

İngiltere Merkez Bankasının faiz artışına rağmen FED’in

gerisinde kalacağı beklentisi Sterlini olumsuz etkilendi.

Reel efektif döviz kuru endeksi ise sınırlı bir artış gösterdi.

Mart'ta TÜFE bazında 0,09 puan artarak 54,01'e yükseldi. Reel

efektif döviz kurunun azalması TL’nin reel olarak değerinin

düştüğünü, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının

azaldığını göstermektedir. Dolar endeksi ise mayıs ayından bu

yana ilk defa 100 baremini geçti. Euro/Dolar tarafında ise dolar

lehine seyir izledi.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın, FED'in hızlı faiz artırımı planı, yükselen tahvil getirileri ve

zayıflayan petrol gibi etkenlere rağmen yerini korumaya devam

ediyor.

ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri ise artmaya devam ediyor.

2,70 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Tahvil faizlerindeki artışa

rağmen ONS altın da görülmesi beklenen ters korelasyon

yerine yukarı yönlü artış devam ediyor.

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

1.508,00 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Rusya’nın Ukrayna istilası nedeniyle petrol fiyatlarının yukarı

yönlü baskısı devam ediyor. Ancak bu hafta petrolün yönü

sınırlı düşüşte idi. Yeni haftada ise AB’nin petrol ambargosu

konuşulacak.

Bloomberg Türkiye kanalında yayınlanan habere göre

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 6 ayda piyasaya toplam 120

milyon varil petrol sürme kararının ayrıntılarını açıkladı. 60

milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük

katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya

izledi. Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de üç milyon

varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacağı bilgisini

söyledi.

Doğalgazda ise gündem yine savaş. Avrupa’dan doğal gaz

alımına ilişkin ambargodan çekimser yorumlar geliyor.

Macaristan Rusya’ya yapılan enerji yatırımlarına doğal gazda

Rusya’ya olan bağımlılığı ile desteklemiyor. Ülke yönetimi

Ruble ile doğalgaz almayı kabuL etti.
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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 9

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

21,20TL’den piyasaya sunuldu.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 12

milyar TL azaldı.

Döviz mevduatı azalış gösterdi. 01 Nisan haftasında döviz

mevduatı 1,5 milyar dolar azaldı. Hem gerçek kişilerin hem de

tüzel kişilerin mevduatında azalış oldu.

01 Nisan itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 232,7 milyar oldu. Takibe giren

alacakların oranı %2,8 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama

faiz oranı son iki hafta için %20,’6’dan, %20,7’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 4,8 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. 2022

yılında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu Devam Eden

Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 2 milyon 664 bin kişi,

tüketici kredilerimde 3 milyon kişi oldu.
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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu haftalık olarak ilan edilen ve yayımlanan

ihalelere ilişkin rakamları güncelleyerek paylaşmaktadır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB: Enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayıldı

Merkez Bankası, enflasyon verilerini yorumladığı Fiyat

Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki yükselişe en belirgin

katkının enerjiden kaynaklandığı vurgulandı. Ayrıca emtia

fiyatlarındaki artışın da jeopolitik gelişmelerle birlikte daha da

belirginleştiği vurgulandı.

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı

enflasyon verileri ile birlikte Nisan ayında yapılacak kira artışında

uygulanacak tavan da belli oldu. Kira artış oranı yüzde 29,88

olarak gerçekleşti.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi. İstanbul'da

taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM'de kabul edildi

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma

Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

ile Bazı Kanunlarda ve Kanun hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel

Kurulunda kabul edildi.

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe göre,

sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır tarih

31 Mart 2022 olarak belirlendi.

Reel efektif döviz kurunda yatay seyir

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart'ta TÜFE bazında 0,09 puan

artarak 54,01'e yükseldi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

BIST 100 endeksi, Ocak-Mart 2022'de yüzde 20,22 artışla

2.233,30 puana çıkarak 2012'den bu yana en güçlü ilk çeyrek

performansını kaydetti.

İstanbul’da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su

fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile

kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

Togg'un test pisti tamamlandı

Togg'un Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti

tamamlandı ve pistteki ilk deneme sürüşü gerçekleştirildi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi

JP Morgan "Gelişmekte Olan Piyasalarda Görünüm ve Strateji"

adlı raporunda TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te tutacağı ve

yıl sonunda büyümenin yüzde 3.2 olacağı tahminine yer verildi.

Çalışma Bakanı Bilgin 3600 ek gösterge için Mayıs ayını işaret

etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek

gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e

intikal ettirilecek" dedi.

Tarımda düşük faizli kredi uygulaması uzatıldı

Tarımsal üretime düşük faizli kredi uygulaması 2023 kadar

sonuna uzatıldı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fed tutanaklarında bilanço daraltma mesajı

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

tutanaklarda, bilanço daraltma planının Mayıs toplantısında

onaylanması beklentisi öne çıktı. Tutanaklarda 95 milyar dolarlık

aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi.

ABD'den G20 kararı

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD’nin Rusya’nın katıldığı G20

toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

ABD Hazinesi'nden Rusya'ya dolar yasağı

ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar

cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi

itibariyle uygulamaya alındı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de dış ticaret açığı rekora yakın

ABD'de dış ticaret açığı Şubat'ta hafif gerilese de ithalattaki

artışın etkisiyle rekora yakın seyretti.

AB'den Rusya'ya 5. yaptırım paketi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin

Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketini açıklayarak,

"Rusya’dan gelen kömüre yılda 4 milyar euro değerinde bir

ithalat yasağı uygulayacağız" dedi.

Rusya: Yabancı bankalar 649,2 milyon dolar eurobond

ödemesini reddetti

Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların 649,2 milyon dolarlık

eurobond kupon ödemesini işlemeyi reddettiğini ve ödemelerin

ruble olarak gönderildiğini söyledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin'den para politikasını uygun zamanda kullanma taahhüdü

Çin hükümeti, ekonomiyi destek adımlarını hızlandıracaklarını

belirtti. Yetkililer para politikası araçlarının reel ekonomiyi

desteklemek için uygun zamanda kullanılacağı mesajını verdi.

İngiltere, Sberbank'ın tüm varlıklarını dondurdu

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm

varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm

yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

Suudi Arabistan'dan petrole zam

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Asya'ya

gönderilen gelecek ay vadeli Arab Light petrolünün varil fiyatını

9.35 dolara yükseltti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 21 ayın dibini gördü

Euro Bölgesi'nde yatırımcısı güveni Rusya-Ukrayna savaşı

nedeniyle son 21 ayın en düşük seviyesine geldi.

ECB tutanaklarında 'stagflasyon endişesi'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart para politikası toplantı

tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, üyelerin Ukrayna savaşı

nedeniyle “stagflasyon” endişesi yaşadıklarını ortaya koydu.

OECD Bölgesi'nde enflasyon 32 yılın zirvesinde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), enflasyonun

bölgede Türkiye'nin etkisiyle son 32 yılın en yüksek seviyesine

çıktığını açıkladı. Bölgede yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde

7,7'ye yükseldi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Rusya'da yıllık enflasyon en yüksek seviyeye çıktı

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015’ten bu yana en

yüksek seviyeyi gördü.

Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirimle

yüzde 17'ye çekti. Faiz indirimi 11 Nisan’dan itibaren geçerli

olacak.

Hollanda'da enflasyon 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Hollanda'da enflasyon pandemi, tedarik sıkıntıları ve en son

Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle birlikte son 46 yılın en

yüksek seviyesine çıktı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Güney Kore'de enflasyon 10 yılın zirvesinde

Güney Kore'de enflasyon, yıllık bazda yüzde 4,1'lik artışla son 10 

yılın en yüksek seviyesine geldi.

Küresel gıda fiyatlarında yeni rekor

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mart'ta ortalama 159,3 puan ile aylık

bazda yüzde 12.6 artarken, yıllık bazda yüzde 33.6 yükseldi.

Böylece Endeks, 1990'daki başlangıcından bu yana yeni bir tarihi

rekor kırdı.

Elon Musk Twitter'a ortak oldu

Elon Musk Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Cezayir güneş enerjisine yatırım yapıyor

Cezayir Enerji Dönüşümü ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı

tarafından açılan “Solar 1000 MW” Projesi ihalesi için son başvuru

tarihi 30 Nisan 2022 öngörülmüş iken, 15 Haziran 2022 tarihine

kadar uzatılmıştır. Yerli ve yabancı firmaların teklif verebileceği

ihalede, ülkenin 5 bölgesinde en azı 50 MW en çoğu 300 MW

olmak üzere 5 lotun birisine teklif verilebilecektir.

İhale ilanı için: https://mteer.gov.dz/index.php/fr/35-divers/422-avis-d-appel-
d-offre

Katar Havalimanı

TAV

https://mteer.gov.dz/index.php/fr/35-divers/422-avis-d-appel-d-offre


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Ukrayna savaşının ekonomik etkisi gıdayı da sardı.

Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle

Belçikalı gıda şirketlerinin %9'u son haftalarda üretimlerini

azalttığını, %30’u ise önümüzdeki haftalarda üretimi geçici

olarak askıya alabileceklerini veya azaltabileceklerini belirtiyor.

Bahreyn’de kamu arazileri yatırıma açılıyor.

Bahreyn hükümeti özel sektör yatırımcılarını, devlete ait

230.000 metrekareden fazla araziyi geliştirmek ve hizmet

sunmak için teklif verdi.

Özbekistan müteahhitlere yeni fırsatlar sunuyor.

Yeni Özbekistan Caddesi başkentin en önemli yollarından biri

haline geliyor. Bu cadde boyunca 610 hektarlık bir alana ev,

otel, sinema ve restoranların bulunduğu modern

komplekslerin yapılmasının planlanıyor.

Ülkede Karakalpakistan'ın Beruni ve Karaozak ilçelerinde 200

MW'lık bir rüzgar santrali inşaatı için ihaleye çıkıldı.

Enerji Bakanlığına göre Özbekistan Hükümeti, 2030 yılına

kadar 12 GW kapasiteli çevre dostu enerji üretmek için ülkede

büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine

yönelik bir strateji uyguluyor. İlgili tüm yatırımcılar, e-posta

adresleri aracılığıyla RFQ aşamasına katılabilecekler.



DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,

Ukrayna'ya yaptığı ziyarette, Ukrayna'nın AB’ye üyelik

sürecini hızlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

→ Ukrayna Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren

garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye

bekleyen 50 sivilin öldüğünü duyurdu. Rusya ise saldırı

iddiasını reddetti.

→ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı, Ukrayna'ya

karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan

Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı. Karar ardından Rusya,

yetkilerini erken feshetti.

→ Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil

yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye

ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.

→ Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yaptırım listesine 217 kişi ve 18

kuruluşu eklediğini açıkladı.

→ Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek

Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dışişleri bakanlarının

yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi

konusunu gelecek hafta görüşeceklerini söyledi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri

Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

→ Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'ya karşı kömür

ithalat yasağı ve bazı Rus bankaların varlıklarının

dondurulmasının da olduğu bir dizi yeni yaptırım açıkladı.

→ ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında

bulundu.

→ Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette

yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik

Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

→ Sırbistan'da Aleksandar Vucic bir dönem daha

cumhurbaşkanı seçildi. Seçim komisyonu, Vucic'in oyların

yaklaşık yüzde 60'ını aldığını açıkladı.

→ Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin yetkileri yeni kurulan

Başkanlık Konseyine devredildi.

→ Kuveyt'te Başbakan Hamed, kabinesinin istifasını Veliaht

Prens Sabah'a sundu.

→ Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1

Mayıs'tan itibaren kaldırılacak.
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KÜLTÜR SANAT

İslam Medeniyetleri Müzesi

Büyük Çamlıca Camii Külliyesi`nde yer alan ve 10 bin metrekare

kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık

geçmişin izlerini taşıyan ve pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş

eşsiz eserleri barındırıyor.

Müze, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları

Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri,

İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından

seçilen eserlerle hazırlandı.

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan

800`e yakın eserin sergilendiği müze, 15 tematik bölümden

oluşuyor.
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KÜLTÜR SANAT

64. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

64. Grammy Ödülleri, Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden

Arena'da düzenlen törende sahiplerini buldu.

11 dalga aday gösterilen Jon Batiste, yılın albümü, en iyi klip,

görsel medya için en iyi film müziği, en iyi Amerikan folk

performansı, en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerini alarak gecenin

öne çıkan ismi oldu.
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KÜLTÜR SANAT

«Bir Bedenden İçeri»

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’ndan             

Bir Yunus Emre projesi...

“Bir Bedenden İçeri”, Yunus Emre külliyatını genç neslin gözünden

gören, onun ruhunu günümüz kapsamına uyumlayarak çağdaş

bir anlatım ile sahneye yansıtabilen genç dinamik sanatçıların

elinden çıkan bir proje. 6 Nisan’da prömiyerini yapan «Bir

Bedenden İçeri», 20 Nisan’da Süleyman Seba Kültür Sanat

Merkezi (Fulya Sanat) sahnelenecek.
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DUYURU

Kamu İhale Kurumu web sayfası yenilenen sayfası ile

kullanıcıların hizmetine sunuldu. EKAP sistemi, Kurumun

duyuruları, sorgulamalar, KİK bülten arşivine yeni sayfadan

ulaşabilirsiniz.
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