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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

11-17 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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TCDD ARŞİVİ



Mart ayının bütçe karnesi, işgücü istatistikleri, dış ticaret

endeksleri, Tarımsal ÜFE haftanın açıklanan kritik verileri

arasında idi.

Açıklanan veriler arasında kanaatimce en çarpıcı olanların

başında genç nüfusun işsizliği gelmekte. Gençlerdeki yüksek

işsizlik oranının çözüm bekleyen en önemli sorunlarımız

arasında olduğunu düşünüyorum.

Yeni haftada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını

kutlayacağız. Onlara güzel bir gelecek sunmak bizim

sorumluluğumuzdur. Bunun için alınacak makro ihtiyati

tedbirlerle kademeli ve kalıcı çözümler üretmeliyiz. Ve hepimiz

bu sorumluluktan üzerimize düşen görevleri yerine

getirmeliyiz.

Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Ekonomi gündemi açısından yoğun

bir haftayı geride bıraktık. Merkez

Bankamız faiz kararını beklentilere

paralel sabit tutarak piyasada olası bir

hareketliliğin önüne geçti. Reel

sektörün yakından takip ettiği

Dolar/TL, altın fiyatları bu gelişmelere

paralel sakin bir patikada ilerledi.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenlerimizle eğitim ihtiyaç analizlerini

belirliyoruz

Lider Yapı Öğretmenleri Proje ekibimiz 09 Nisan 2022

tarihinde proje ekibinde yer alan uzmanlar ile geleceğe

dönük çalışmaları planlamak üzere bir araya geldi.

Görüşmelerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çalışan

yapı öğretmenlerine yöneltilecek anket soruları belirlendi

Yapılacak olan anket çalışması ve görüşmeler sonucunda

alınacak çıktılar doğrultusunda proje iş başı eğitim

programlarının belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin

projeye aktarılması sağlanacaktır.

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.

Proje Anketi:

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

İNŞAAT BOYACISI

İSKELE KURULUM ELEMANI

mesleklerine yönelik olarak 

hazırlanmıştır. 

Anket çalışması yapı 

öğretmenlerimiz ile yüz yüze 

görüşmeler ile 

gerçekleştirilecektir.

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.

İl milli eğitim müdürlükleri ile 

anket paylaşımı

MEB bünyesindeki yapı teknik 

öğretmenlerine düzenlenecek 

eğitim programlarının 

belirlenmesi sürecinde  eğitim 

ihtiyaç analizi çalışmalarına 

yönelik anket Ankara, İstanbul, 

İzmir il milli eğitim müdürlüklerine 

resmi yazı ile sunuldu.

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

Operasyon faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

alınacak onayın ardından yüz yüze yapılacak görüşmeler ile

anket çalışmasına başlanacaktır.
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İNTES Hatıra Ormanımız yeni fidanlarıyla buluştu

FAALİYETLERİMİZ

İNTES Hatıra Ormanımızın Gölbaşı mevkiinde bulunan

alanın Ankaramıza nefes olması konusunda kararlı

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Orman Genel Müdürlüğünün desteği ile temin ettiğimiz

fidanların dikimini gerçekleştirdik. 1350 sibirya sedir çam

ağacını toprakla özenle buluşturduk. Şimdi sıra köklerin

toprağa tutunması için bakımlarında. Bu hafta yapılan

fidan dikiminin ardından önümüzdeki hafta çevre

temizliğine başlayacağız.



FAALİYETLERİMİZ

Haftayı yoğun bir mesai ile kapadık 
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Bu hafta;

→ Üyelerimize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

hazırlanan birim fiyat kitabını gönderdik.

→ 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 ekibi Ankara yıldız Kulude

açılacak yeni ofisinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu hafta üyelerimize;

→ Yurt dışı iş forumları toplantılarına ilişkin bilgi verildi.

→ Mali hayat, çalışma hayatına ilişkin üye duyuruları yapıldı.

→ Kamu ihale mevzuatına ilişkin gelişmelere ilişkin

bilgilendirmeler yapıldı.

→ Çalışma hayatından yansıyan gelişmeler aktarıldı.



SEKTÖREL MEVZUAT
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Fiyat Farkının Yeniden Düzenlenmesi, Ek Fiyat Farkı, 

Sözleşmelerin Feshi ve Süre Uzatımına İlişkin Kanun Değişikliği

Resmi Gazete’de Yayımlandı 

Duyurularımız aracılığıyla gelişmeleri hakkında bilgi verilen 7394

sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma

Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle

Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun”, 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlanmıştır.

Kanunun 19. Maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanununa Geçici 6. madde eklenmiş ve madde yayımı tarihi

itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla maddede “bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla” şeklinde atıfta bulunulan

düzenlemeler için dikkate alınacak tarih 15 Nisan 2022’dir.

Hotamış Depolaması İnşaatı

YÖNTAŞ



SEKTÖREL MEVZUAT
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Madde ile;

→ 2022 yılı için fiyat farkının yeniden düzenlenmesi ve ek fiyat farkı,

(1 Nisan 2022’den önce ihale edilmiş ve 15 Nisan 2022 itibariyle

devam eden sözleşmeler için- birinci fıkradaki özel düzenlemeler

saklı kalmak üzere),

→ Süre uzatımı,

(1 Nisan 2022’den önce ihale edilmiş ve 15 Nisan 2022 itibariyle

devam eden sözleşmeler için - ikinci fıkradaki özel düzenlemeler

saklı kalmak üzere) ve

- Bazı işler için idarenin onayı aranmaksızın yüklenici talebiyle fesih

hakkına

(1 Ocak 2022’den önce ihale edilmiş, 15 Nisan 2022 itibariyle devam

eden ve 15 Nisan 2022 itibariyle gerçekleşme oranı ilk sözleşme

bedelinin yüzde 15’ine kadar olan sözleşmeler için - üçüncü

fıkradaki özel düzenlemeler saklı kalmak üzere)

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Kanun değişikliğine ilişkin uygulama usul ve esasları Cumhurbaşkanı

tarafından hazırlanacak bir Karar ile belirlenecek ve Kararın Resmi

Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulama başlayacaktır.

Kanun tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_7394_sayili_kanun_tam_metin.pdf


SEKTÖREL MEVZUAT
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Kamu İhale Kurumu’nun

4735 sayılı Kanunun Geçici 6’ncı Maddesi Uyarınca 

Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar Konulu 

Duyurusu

Kamu İhale Kurumu web sayfasında yer verilen duyuruda 15 Nisan

2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı

Kanunun 19 uncu maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanununa eklenen geçici 6’ncı maddeye atıfta bulunularak şu

ifadeye yer verilmiştir:

«Söz konusu hüküm 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe

girmekle birlikte, sözleşmelerin feshine dair işlemler, maddeye ilişkin

esas ve usullerin yayımlanmasından sonra tamamlanabilecektir.

KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası



SEKTÖREL MEVZUAT
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Bu çerçevede;

→ İdareler tarafından; devam eden sözleşmelerde yüklenicilerin

fesih başvurusunda bulunabileceği de dikkate alınarak,

sözleşmenin gerçekleşme oranının geçici 6 ncı maddede

belirlenen yüzde 15 oranını geçip geçmediğinin, bu maddenin

yürürlük tarihi olan 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tespit edilmesi

hususunda gerekli özenin gösterilmesi,

→ Yükleniciler tarafından; fesih işlemleri tamamlanana kadar

sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam

edilmesi gerekmektedir.”

Duyurunun tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Bodrum Demirbükü Projesi

MESA

http://www.ihale.gov.tr/Duyuru/457/4735_sayili_kanunun_gecici_6_nci_maddesi_uyarinca_sozlesmelerin_feshinde_dikkat_edilecek_hususlar.html


ÇALIŞMA HAYATI
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Yargıtay’ın Yurtdışında Aralıklı Çalışmalarda Yıllık İzin ve

Brüt Ücretin Hesabına İlişkin Kararı 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 16.06.2021 tarihli (Esas No:

2021/6120; Karar No: 2021/10348) kararında yurtdışında aralıklı

iş sözleşmeleri ile çalışanların yıllık izinlerinin hesabı ile bilenen

net ücretten bilinmeyen brüt ücretin hesaplanmasına ilişkin

değerlendirmelere yer verilmiştir.

Kararda özetle;

→ Davacı işçinin davalıya ait işyerinde kesintili olarak görev

yaptığı, 14.01.2003 tarihinde çalışmasının sona ermesinden

sonra davalı işyerindeki bir sonraki çalışmasının 19.10.2008

tarihinde başladığı,

……………………………………..

Karakuz Barajı ve HES Projesi 

ALSİM ALARKO



ÇALIŞMA HAYATI
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→ 19.10.2008 dönemi öncesindeki çalışmalarına ilişkin yıllık izin

ücreti alacağının, iş sözleşmesinin 14.01.2003 tarihinde

feshedildiği dikkate alındığında, dava tarihi itibariyle

zamanaşımına uğradığı,

→ 19.10.2008 tarihi öncesindeki çalışmaların sonraki çalışmaları

ile birleştirilmek suretiyle yıllık izin ücreti alacağının hüküm

altına alınmasının hatalı olduğu,

→ Yıllık izin ücreti alacağında dosyada mevcut imzalı yıllık izin

talep formları ile bordrolarda yer alan yıllık ücretli izin

tahakkukları dikkate alınmaksızın hüküm kurulmasının da

isabetsiz olduğu,

→ Davacının bilinen net ücretinden bilinmeyen brüt ücreti

hesaplanırken eklenecek kesintiler konusunda, 2008 yılı Ekim

ayı başından itibaren Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik

sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce

yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk

işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık

sigortası hükümleri uygulanacağı,

→ Davacı işçinin yurt içinde çalışan işçiler gibi brüt ücretinin

tespit edilmesinin hatalı olduğu,

……………………………………..



ÇALIŞMA HAYATI
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→ Davacının Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi

bulunmayan bir ülkede çalıştığı dikkate alınarak ücreti

brütleştirilirken yalnızca dosya kapsamından tespit edilen

net ücretine 5510 sayılı Kanunun 5-g maddesi gereğince %

5 genel sağlık primi eklenmek sureti ile sonuca gidilmesi

gerektiği,

değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Kherrata RN09 Karayolu Projesi 

ÖZGÜN



MALİ HAYAT

Döviz kazancıyla ilgili bir karar daha yayımlandı
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Merkez Bankası, Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı

güncellemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde

edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması

halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankasına

satmasına karar verdi. Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı

hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı

kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az

yüzde 40'ını Merkez Bankasına satacak.

Burada mal ihracatı geliri gibi satma zorunluluğu yok. Ancak

hizmet geliri elde eden isterse döviz satarsa bu dövizin %40’nı

TCMB alacak.

Genelgede aşağıdaki ibare kullanılmış olup 18 Nisan 2022

tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat

bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu

bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli

döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez

Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı

banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

Genelgeye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Döviz Kazandırıcı İşlemler

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e


MALİ HAYAT

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun 15 Nisan 2022 tarihli RG’de yayımlandı
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Yayımlanan Kanun ile münhasıran altyapı yatırım ve

hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım

ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili

portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının

istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık getirildi.

Yatırım fonlarının katılma paylarının iki yıldan uzun süreyle elde

tutulması halinde satışından doğan kazançların da %75

oranında istisnaya tabi olması sağlanacaktır.

Katma Değer Vergisi

Deriner Barajı Artvin-Erzurum, Artvin-Ardahan, 

Artvin-Ardanuç Devlet Yolları    

SİSTEM ELEKTROMEKANİK



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre bir önceki aya

göre düşüş gösterdi. İşsizlik kadınlarda erkeklere oranla daha

yüksek gerçekleşti. Kadın işsizliği %13,4 olurken erkeklerde

işsizlik %9,3 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Genç nüfustaki işsizlik ise ekonominin temel sorunlarından birisi

olmaya devam ediyor. TÜİK 15-24 yaş arasını genç nüfus olarak

tanımlamış olup mart ayı genç işsizlik %20 olarak kayıtlara

geçmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak tanımlanan zamana bağlı eksik

istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü

oranı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan

azalarak %21,8 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İşgücü Göstergeleri

Türkiye İş Kurumu tarafından açıklanan verilere göre kurum

tarafından ilgili ayda 126.560 kişi işe yerleştirildi. Kadın iş gücü

işe yerleştirmelerde erkek iş gücünün gerisinde kaldı. İşe

yerleştirilenlerin sadece %35’ini kadın iş gücü oluşturdu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İşgücü Göstergeleri

Yurt dışına en çok işçi ihraç edilen ülke Almanya oldu. Savaşın

hüküm sürdüğü Ukrayna’da yılın ilk üç ayıda 33 işçi istihdam

edildi. Ocak-Şubat için açıklanan veri de 33 kişi olarak

açıklandığı dikkate alındığında gönderilen işçiler tümüyle savaş

öncesi döneme ait. Yurt dışına en çok işçi ihraç edilen ilk beş

ülke arasında Benin de yer aldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Türkiye genelinde konut satışları yılın ilk üç ayında bir önceki aya

göre artış gösterme eğiliminde. Ancak satış rakamları 2021’in

son beş ayının oldukça gerisinde. Aralık 2022’de 226.503 konut

satılmıştı. Son ayda ise 134.170 konut satıldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Mart 2022 döneminde ipotekli konut satışları bir önceki yıla

göre %38,8 arttı. Mart ayında satılan konutların %23’ü ipotekli

satışlardan geldi. Konut satışında ağırlık ikinci el satışlarından

oldu. Birinci el konut satıların toplam satışlar içerisindeki payı

%29 olabildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Merkezi Yönetim Bütçesi

Şubat ayında cari transferlerle fazla yazan merkezi yönetim

bütçesi mart ayında açık verdi. Merkezi yönetim bütçe dengesi

mart ayında 68,97 milyar TL, faiz dışı dengesi ise 42,03 milyar TL

açık verdi. Ocak-Mart 2022 döneminde ise bütçe 31 milyar TL

fazla verdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Merkezi Yönetim Bütçesi

Bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde vergi gelirleri artış

gözlemleniyor. Kurumlar vergisinde yılın ilk üç aylık değerinde

%153 gibi önemli bir artış oldu. Keza ÖTV deki matrah artışı

dolayısıyla bütçenin bu gelir kaleminde de %37’ye varan artış

yaşandı..
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Faiz Oranları Açıklaması 

Merkez Bankası bu ay da politika faizinde piyasa beklentilerine

paralel olarak değişikliğe gitmeyerek %14’te sabit tuttu. Altı ay

üst üste Merkezden faiz artırım ya da azaltımı konusunda karar

çıkmadı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Faiz Oranları Açıklaması 

Merkez Bankası yüksek seyreden cari işlemler açığı ile ilgili

ifadelerinde de değişikliğe gitti. Bir önceki karar metninde cari

denge üzerinde enerji kaynaklı risklerin devam ettiği ifade

edilirken, bu metinde söz konusu risklerin yakından takip

edildiği vurgulandı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

TÜİK’in açıkladığı dış ticaret endekslerine göre ihracat hem

miktar hem de değer olarak artış gösterdi. Döviz kurlarının

yüksek seyri ile ithalatın miktar endeksinde yıllık bazda %36 artış

oldu. Ancak bir önceki aya göre ithalat miktar endeksinde sınırlı

(%0,6) düşüş oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal ÜFE

Gıda enflasyonundaki artış göstergelerinden birisi olan tarımsal

ÜFE’de güçlü yükseliş eğilimi devam ediyor. Yıllık artış %84 oldu.

Soğan en fazla artış gösteren gıda ürünü oldu. Mevsimsel

koşulların da etkisiyle bazı ürünlerde azalış oldu. Örneğin mart

ayında sakız kabak fiyatlarında gerileme oldu.
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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. Haftanın son iş

gününde de yatay bir seyir izledi.

Dolar gelişmekte olan ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında

güçlü duruşunu sürdürüyor.

Bu hafta dikkatler Japon yenine çevrildi. ABD para politikaları

arasındaki ayrışma Japon yeninin dolar karşısında 20 yılın en

düşük seviyesini test etmesini sağladı.

Savaş koşullarının hüküm sürdüğü Rusya’da para birimi ruble

dolar karşısında bu hafta da sakin bir seyir izledi.

Dolar endeksi ise 100 bareminin üstüne sabitlendi. 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, bu hafta sakin bir patikada yükselişini sürdürdü. Rusya’nın

Ukrayna saldırılarının ilk günlerinde 2000 dolar seviyesini

aştıktan sonra piyasaların adaptasyonun ardından yeniden bu

seviyenin altına geriledi. Altının ONS fiyatı yıl başında 1800 dolar

bareminin altına gerilemişti.

ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri yükselişe devam ediyor. Hise

artmaya devam ediyor. 2,69 seviyesine kadar geriledikten sonra

2,82 seviyesine 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 altındaki sakin seyiri izleyerek

928 TL bandında ilerledi. dAltın 2021 yılının ocak ayına kıyasla

yatırımcısına nominal %105 kazanç; 10 gün öncesine kıyasla

%2,84 kayıp yaşattı. Çeyrek altın Cuma günü 1.504,00 TL’den

satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Rusya’nın Ukrayna istilası petrolün fiyatları yönünde belirleyici

olmaya devam ediyor. 2020 ve 2021 süresince salgının petrol

fiyatları üzerindeki etkisini sıklıkla vurgulamaktaydık.

Neredeyse salgının ekonomi üzerindeki etkilerini konuşmayı

unuttuğumuz gülerde Şangay’daki kısıtlamalar salgının petrol

talebini baskılayacağı yönündeki beklentileri gündeme getirdi.

Bu yönde açıklamalarda bulunan Ulusal Enerji Ajansı

tarafından Çin etkisi dolayısıyla günlük küresel petrol talebi

tahminini 260 bin varil düşürdü. Raporda Nisan ayında Çin'de

talebin 925 bin varil düşeceği ifade edildi. Ancak uzmanlar şu

anki tabloda bu talep baskısının sınırlı kalacağı yönünde

tahmin yürütmekte.

Brent petrolün yönü bu hafta yükselişte idi. Haftaya 100 dolar

bareminin altında başlayan petrolün fiyatı yeniden yükselişe

geçerek 111 dolar seviyesine yükseldi.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Yüksek akaryakıt fiyatları son aylarda sadece ülkemizin değil

dünya ekonomilerinin de gündeme. Brent petrol, Amerikan

tipi petrol fiyatlarındaki yükseliş özellikle ülkemizde pompa

fiyatlarına yansımakta.

Haftanın ilk dört günü akaryakıt fiyatları sabit kaldı. (Benzin

Litre: 19,95) Son iş günü ise benzin 14 kuruş düşerken,

motorinin litresi 1,65 kuruş yükseldi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 28

milyar TL arttı.

Döviz mevduatı azalış gösterdi. 8 Nisan haftasında döviz

mevduatı 1,5 milyar dolar azaldı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı

azaldı, tüzel kişilerin döviz mevduatında artış oldu.

8 Nisan itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 231,4 milyar oldu. Takibe giren

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

faiz oranı son iki hafta için %20,’7’den, %20,3’e düştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,1 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 %1,66-2,50 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

İhracatçılara ve turizmcilere uzun vadeli finansman geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektöründe Döviz kazandırıcı

hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla

uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. İhracata dönük

yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun

vadeli finansman imkanı getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati: Dövizle işlem yapmaktan vazgeçin

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Yatırımlara devam, çok ucuz

kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL

ile işlem yapın. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem

yapmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB’den zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası cinsinden

tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının

yüzde 0 olarak duyurdu.

Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini indirdi

Dünya Bankası, Türkiye 2022 büyüme tahminini yüzde 2’den

yüzde 1,4’e çekti. Raporda, Ukrayna-Rusya savaşının Avrupa ve

Orta Asya (ECA) bölge ekonomisini salgından daha fazla

etkileyeceği belirtildi.

Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Nisan ile biten haftada 952

milyon Dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolar oldu. Brüt

Döviz rezervleri 861 milyon dolar artarak 66 milyar 857 milyon

dolardan 67 milyar 718 milyon dolara yükseldi.

KKM tutarı 750.5 milyar TL’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu 8 Nisan

2022 itibariyle Kur Korumalı Mevduatta (KKM) 363.4 milyar TL’si

Hazine destekli, 387 milyar TL Merkez Bankası destekli olmak

üzere 750.5 milyar TL büyüklüğe ulaşıldığını açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Türk vatandaşlığına başvuru şartı değişiyor

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değiştirilerek, alınacak

gayrimenkulün değeri yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine

toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru

şartı 400 bin dolara yükseltildi.

Ürün takibi için dijital sistem kurulacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan

açıklamada, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan

sağlayacak yeni bir dijital sistem kurulmasının kararlaştırıldığı

duyuruldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya-Ukrayna savaşıyla artan

belirsizliğin ortasında yüksek enflasyona rağmen piyasa

beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe

gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

ABD'de enflasyon yeni zirvede

ABD'de yükselişini sürdüren enflasyon, mart ayında yüzde 8,5 ile

1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon şubat ayında yüzde 7,9 seviyesindeydi.

ABD'de üretici fiyatları rekor seviyeye yükseldi

ABD'de ÜFE Mart'ta yıllık yüzde 11.2 ile 2010'dan beri en büyük

artışı kaydetti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tüketici güveni 3 ayın zirvesinde

ABD'de tüketici güveni Nisan'da istihdam artışına dair

iyimserlikle 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dünya Ticaret Örgütü büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret için 2022 yılı büyüme

tahminini Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle aşağı yönlü revize

etti. 2022 yılında küresel ticaretin yüzde 4,7 büyüyeceğini

öngören DTÖ, bu tahminini yüzde 3'e indirdi.

Çin zorunlu karşılık oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz

puan düşürdü.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

IMF/Georgieva: Küresel ekonomik görünüm olağanüstü

derecede belirsiz

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşının

ekonomik beklentileri zayıflattığını, küresel ekonomik

görünümün "olağanüstü derecede belirsiz" olduğunu, yüksek

enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğini

söyledi.

IEA Başkanı Birol: Şu an yaşanan enerji krizi 1970 krizinden çok

daha ağır

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, şu an yaşanan

enerji krizinin 1970'lerden çok daha farklı ve ağır olduğunu

belirtti.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kosova’dan İhaleler

Priştine Belediyesi yatay ve dikey sinyalizasyon için 1,500,000

Avro'luk hizmet alımı yapacaktır. İhale hakkında ayrıntılı bilgiye

bağlantıdan erişilebilmektedir.

Bir başka ihalede yol projesidir. Kosova Altyapı Bakanlığı 2022-

2024 yılları için çeşitli yol ve yapı projelerinin tasarımı için

980,000 Avro'luk hizmet alımı yapacaktır. Ayrıntılara bağlantıdan

erişilebilmektedir.

Azerbaycan Maliye Bakanlığı

TEKFEN

https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1806656
https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1812503


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Azerbaycan’da Covid-19 sınırlamaları kalkıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 14.04.2022 tarih

ve 152 sayılı Kararı ile 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren

Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Covid-19 PCR testi talep

edilmeyecek olup, yalnızca aşı kartı yeterli olacaktır.

Yunanistan’da Covid-19 sınırlamaları kalkıyor

Yunanistan’da 1 Mayıs'tan itibaren tüm mekanlarda aşı

sertifikası ibraz etme zorunluluğu kaldırılmaktadır. Ayrıca 1

Haziran’dan itibaren halen devam eden kapalı alanlarda

maske kullanma zorunluluğu kaldırılacaktır.

Şili’de Covid-19 sınırlamaları kalkıyor

Şili’de Covid-19 kapsamında ülkeye girişlerde uygulanacak

kural ve kısıtlamalarda değişikliğe gidilmiştir. Sağlık

Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 tarihi

itibariyle tüm ülke Uyarı Seviyesi 1 aşamasına geçecek olup

bundan sonra uygulanacak kısıtlamalar Covid-19 ile ilişkili

güncel durumun risk seviyesine bağlı olarak

Rusya-Türkiye arasında yeni bir ticari bağ

Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey

Belousov, yakın gelecekte Karadeniz kıyısındaki 

Novorossiysk şehri ile İstanbul arasında yük taşımacılığı için 

yeni bir deniz hattının açılacağını belirtti.. 



DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz

Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında

bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı

aldı.

→ İngiliz hükümeti, Rus oligark Roman Abramovich'e yakın 2

Rus oligark Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'in 10

milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulduğunu bildirdi.

→ Rusya, "Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivillerin öldürülmesiyle

savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde

yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor."

açıklaması yaptı.

→ ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Rusya'nın amiral

gemisi 'Moskova'nın Ukrayna'nın fırlattığı 2 adet Neptün

füzesinin isabet etmesi sonucu battığını söyledi.

→ Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini

eleştirerek bölgede zor kazanılmış barış ve kalkınmayı riske

attığını kaydetti.

→ Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi

Elon Musk'ın şirketi satın almasını engellemek amacıyla sınırlı

süreli hissedar hakları planını kabul etti.
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KÜLTÜR SANAT

Nebi Aşkına Ramazan Özel Konseri

Ramazan ayı münasebetiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel

Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Koro ve Toplulukların

sanatçıları, Hz. Peygamber ve Ramazan ayı temalı ilahiler ile irfani

türkülerimizden oluşturulan bir repertuarla CSO Ada’da Ankaralı

sanatseverlerin huzurlarında olacak.

Konsere Katılacak Sanat Birimleri

Konya Türk Tasavvuf müziği Topluluğu

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

Yusuf Kayya Şef
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KÜLTÜR SANAT

Tosca Operası Semiha Berksoy anısına yeniden sahnede

Giacomo Puccini’nin ünlü eseri ‘Tosca’, bu eseri 1941’de Türkiye’de

ilk kez seslendiren Semiha Berksoy anısına ADOB tarafından

tekrar sahneye konuyor.

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı sinema

ve tiyatro oyuncusu Prof. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu

Tosca operası 26-27 Nisan tarihlerinde ATO Congresium’da

sanatseverlerin karşısına çıkacak.
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KÜLTÜR SANAT

«Aydınlıkevler» Uniq Hall Sahnesi’nde

«Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş

etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü…

Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!!!»

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı

ve geçtiğimiz hafta galası gerçekleştirilen 'Aydınlıkevler ’ oyunu 21

Nisan Perşembe Uniq Hall sahnesinde.
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