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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

18-24 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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Refahiye - İliç - Kemaliye - Dutluca - Arapgir Yolu, Kemaliye - Dutluca 

Tünelleri Ve Bağlantı Yolları İle Kemaliye ve Kozlupınar Viyadüğü 

ÖZKAR



Türk milletinin en büyük bayramlarından bugünü çocuklara

armağan eden Atatürk, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi,

yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü

olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” demiştir.

Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları çocuklarımız

Türkiye’nin geleceğinin de teminatıdır. Atatürk’ün emanet

ettiği bu kıymetli miras geçmişte olduğu gibi gelecekte de

yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Milli Mücadele’nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102.

Yılını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı

kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal

Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve

rahmetle anıyorum.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Yüce Meclis 102 Yaşında

Türk milletinin güçlü iradesini temsil

eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin

açıldığı ve Türk halkının egemenliğini

ilân ettiği 23 Nisan’ın 102.

yıldönümünü kutlamanın gurur ve

coşkusunu yaşıyoruz.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Lider Yapı Öğretmenleri Projesi için adım adım..

Lider Yapı Öğretmenleri Proje ekibimiz bu hafta Ankara

Yıldızevler’de faaliyetlerini sürdürecek İNTES Sektörel

Yetkinlik Geliştirme Merkez ofisinin çalışmalarını tamamlama

aşamasına geldi.

Lider yapı öğretmenlerimize eğitimlerde sunulacak

materyaller ile ilgili hazırlıklar yapıldı.

Sözleşme makamı operasyon faydalanıcı kurumlar ile güçlü

iletişimimiz ise devam etti.

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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İNTES Hatıra Ormanımız yeni fidanlarıyla buluştu

FAALİYETLERİMİZ

İNTES Hatıra Ormanımızın Gölbaşı mevkiinde bulunan

alanın Ankaramıza nefes olması konusunda geçtiğimiz

hafta fidanlarımızı dikmiştik.

Bu hafta ise okurlarımızla paylaştığımız üzere atıkların

temizlenmesi konusundaki çalışmaları tamamladık.

Umuyoruz ve diliyoruz ki vatandaşlarımız da atıklarını

ormana atmama konusunda daha duyarlı olurlar…



FAALİYETLERİMİZ

Haftayı yoğun bir mesai ile kapadık 
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Bu hafta;

→ Yönetim Kurulu Toplantımızın Mart ayı çalışmalarının

değerlendirildiği toplantısı gerçekleştirildi.

→ 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 Kulede

açılacak yeni ofisinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu hafta üyelerimize;

→ Gerçekleşecek etkinliklerimiz hakkında bilgi verildi.

→ Çalışma hayatına ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay

kararları paylaşıldı.

→ Kamu İhale Mevzuatımıza ilişkin önemli gelişmeler aktarıldı.



MALİ HAYAT

Katma Değer Vergisi

Resmi Gazete’nin 21 Nisan 2022 tarihli sayısında Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapıldı. 
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Kararda konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının

yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğ düzenlemelerine,

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde

uygulanmak üzere getirilen “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat

Uygulaması” hakkında açıklamalara,

Demir-çelik külçe teslimlerinde kısmi tevkifat uygulanmasına,

Demir-Çelik ürünlerinin teslimlerinde kısmi tevkifat

uygulanmasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin

ilgili bölümlerinde düzenleme ve değişiklikler yapılmaktadır.

Tebliğ bağlantıdadır.

https://www.gib.gov.tr/node/159526


MALİ HAYAT

Özel Tüketim Vergisi

Cep telefonu ve tütünde ÖTV’de yeni düzenlemeler
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Resmi Gazete’nin 19 Nisan 2022 tarihli sayısında bahse konuya

ilişkin kararlar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre telsiz telefon cihazları-Özel tüketim vergisi matrahı

1.500 TL’yi aşmayanlar %25, 1.500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi

aşmayanlar %40, diğerleri %50 oranında vergi uygulanacak.

AA’nın haberine göre Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira

arasında cep telefonlarında 113-265 TL indirim sağlaması, 1500-

3 bin lira aralığında olanlarda 177-377 lira bandında indirim

oluşturması bekleniyor.

Ayrıca aynı tarihte yayımlanan ikinci bir kararla elma, armut ve

bal şarabı gibi fermente edilmiş diğer içeceklerde maktu ÖTV

tutarı, bazı tütünlerde de ÖTV oranı artırıldı.

FOLKART BLUE ÇEŞME



MALİ HAYAT

Bankacılık Düzenlemeleri

Türk parasının kıymetine korumaya ilişkin düzenleme geldi
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Düzenleme Resmi Gazete’nin 19 Nisan 2022 tarihli sayısında karar

yayımlanarak yürürlüğe girdi

Buna göre «Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri;

taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde

sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak

kararlaştırmaları mümkündür.» maddesinin sonuna «Ancak sözleşme

konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi

ve kabul edilmesi zorunludur.”

cümlesi eklendi.

ERBİL 980 Lüx Konut Projesi ( PARK VIEW - ERBİL )

İLCİ



KAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhale Sözleşmeleri

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 5 inci 

maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara dair tereddütlerin 

giderilmesine ilişkin dördüncü kararı yayımlandı
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4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin 

Giderilmesine ilişkin kurul kararlarını okurlarımızla paylaşmaya 

devam ediyoruz. 

Son olarak Kurumunun web sitesinde yayımlanan kararında, 

Kuruma yapılmaya devam eden başvurular dikkate alınarak 

idarelerce tesis edilecek işlemlerde dikkate alınacak yeni hususlara 

yer verildi.

Turgut Reis Yat Limanı

DOĞUŞ



KAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhale Sözleşmeleri

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci 

maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara dair tereddütlerin 

giderilmesine ilişkin dördüncü kararı yayımlandı

13

Kararın tamamına bağlantıdan oluşabilecek olup sektörümüzle

ilgili olarak özetle;

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca ek fiyat

farkı ödemelerinin alt yüklenicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı

hususunun taraflarca, alt yüklenicilik sözleşmesinin ilgili

hükümleri ile varsa ilgili mevzuatındaki hükümlere göre

sonuçlandırılması gerektiği,

İhale dokümanında fiyat farkı hesabında kullanılacak girdilerin

ağırlık oranlarına ilişkin temsil katsayısı/katsayıları ile ilgili TÜİK

endeksi/endekslerinin belirlendiği sözleşmelerde, ek fiyat farkı

hesabında (E) katsayısının 0,33 olarak dikkate alınması

gerektiği,

Ek fiyat farkı hesabı için yüklenicinin yazılı başvurusu zorunlu

olup, yüklenicinin talebine bağlı kalınarak ek fiyat farkı

hesabının yapılması gerektiği, bu itibarla 1/7/2021-31/12/2021

tarihleri arasında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin hakedişler

için yüklenicinin talepte bulunulmadığı hallerde, talepte

bulunulmayan kısımlar açıkça anlaşılıyorsa bu kısımlar için ek

fiyat farkı hesabının yapılmasının mümkün olmadığı,

sonuçlarına varılmıştır.

http://kik.gov.tr/Duyuru/458/4735_sayili_kamu_ihale_sozlesmeleri_kanununun_gecici_5_inci_maddesinin_uygulanmasina_iliskin_esaslara_dair_tereddutlerin_giderilmesi_hakkinda_karar_-_4.html


SEKTÖREL MEVZUAT

Afetlere ilişin düzenlemeler

Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma 

Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapıldı.
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Yönetmelikte yapılan değişiklik ile borçlandırma

bedellerinden yapılacak indirimlerde; tabii afetin ortaya

çıkardığı durumlar afetin yaşandığı illerdeki mevcut

ekonomik durum, afetzede hak sahibi ailelerin uğradığı

zararlar, geçim durumları ile o mıntıkanın bina maliyetini

artırıcı yöndeki özellikleri göz önünde tutulacak.

Harita alımı, imar planı ve proje düzenlenmesi, araştırma ve

gerekli teknik yardım giderleri ile yeniden yapılacak veya

tamir edilecek kamuya ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon

tesisleri giderleri borçlandırmaya tabi tutulmayacak.

Yönetmelik hükümlerinden yararlanacak afetzede hak

sahiplerinin borçlandırma işlemleri yapılmadan indirim tutarı

belirlenecek ve indirimli tutar üzerinden ipotek miktarı tahsis

edilebilecektir.

Söz konu yönetmelik yayım tarihi olan 21 Nisan 2021’de

yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tümüne bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-9.pdf


ÇALIŞMA HAYATI

Anayasa Mahkemesi Kararı  

Anayasa Mahkemesinin işçilik alacağının ödenmemesi nedeniyle 

açılan belirsiz alacak davalarına ilişkin kararı yayımlandı
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Anayasa Mahkemesinin kararında, “işçilik alacağının

ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının, bu amaçla açılan

davanın dava şartı yokluğundan reddedilmesi nedeniyle

mahkemeye erişim hakkının, yargılamanın uzun sürmesi

nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği”

iddiaları değerlendirildi.

Kararda Adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede

yargılanma hakkının ihlal edildiğine (yargılama 4 yıl 11 ay 16 gün

sürmüştür) yargılama süresine ilişkin iddianın kabul edilebilir

olduğuna hüküm getirildi. Başvurucuya net 10.000 TL manevi

tazminat ödenmesine karar verildi.

NUROL TEKNOLOJİ



ATAMALAR
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

Sn. İbrahim Ömer GÖNÜL

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine

Sn. Mutalip ÜNAL

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına

Sn. Fatih ŞAHİN 

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne

Sn. Cavit ERKILINÇ

atanmıştır. 

Niksar Hidroelektrik Santrali 

IC İÇTAŞ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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23 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği

Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti

Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın

Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti

Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın

Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 29/11/2021

Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe

Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında

Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti

Arasında Sosyal İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik

Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine

İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

18

23 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İşbirliği Konulu

Anlaşma Ek-1’in Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve

Tarım Örgütü (FAO) Arasında FTPP ve FTFP Kapsamında

Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği’ne (SSTC) Dair Uygulama

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti

Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU 

İstanbul Havalimanı Girişi



EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi 

İnşaat malzeme endeksindeki yüksek artışlar konut fiyatlarına

yansımaya devam ediyor. Konut fiyatları nominal olarak bir

önceki aya göre %100 artışa yakınsadı. Konut fiyatlarının ocak

ayı artışı %77 idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi 

İstanbul’da konut Türkiye ortalamasının üzerinde seyir izledi.

Artışların %108 vardığı ilde metre kare fiyatları 13.836 TL oldu.

İzmir’de ise konut metre kare fiyatları ilk defa 10 bin TL

bareminin üzerinden satış gördü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi

Tüketici güven endeksi nisan ayında sert bir düşüş oldu. Bir

önceki aya göre %7,3 azaldı. Tüketici güveni mart ayında %1,9

oranında kısmi artış yaşanmıştı. Nisan 2022’de son beş ayın en

keskin düşüşü oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantısı

TCMB 14 Nisan 2022 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantısına ait  

özet  metni yayımladı. Toplantı raporunda Mart ayı fiyat 

gelişmeleri açıklandı. Özellikle enerji fiyatlarında %100’ü aşan 

gelişmelere dikkat çekildi.  
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu

%5 enflasyon hedefi yinelendiği metinde «TCMB, fiyat istikrarı

temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret

eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine

ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi

çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. » ifadesi

kullanıldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Girdi Endeksi

Tarımsal girdi endeksindeki yüksek artış sürüyor. TÜİK’in

açıkladığı Şubat ayı verilerine göre yıllık artış %81 oldu, aylık

bazda ise artış %17 oldu. Tarımsal girdide en yüksek artış

gübrede 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 yükselişte idi. Son 10 günlük verilere

bakıldığında geçen hafta başı en düşük 14,50 TL seviyesini

görmüştü. Ancak bu tarihten sonra yükselişe geçti.

FED başkanı Powell’ın açıklamalarının da desteği ile dolar

gelişmekte olan ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü

duruşunu sürdürüyor.

Dolar/TL son bir ayda 14,59-14,85 seviyelerinde bir seyir izledi.

Reel sektör uzmanlarının yorumları doların 14,85-15,00

seviyelerini direnç noktası olarak göstermekte.

Dolar endeksi ise 100 bareminin üstüne sabitlendi. Euro/Dolar

tarafında ise dolar Euro karşısındaki değer artışını sürdürüyor

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın, hafta boyu sakin bir patikada ilerlemesinin ardından FED

Başkanı Jerome Powell tarafından faiz artış sinyali vermesinin

ardından düşüşe geçti. Haftanın son iş gününde altın %0,80

düşüş gösterdi.

ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri yükselişe devam ediyor. Bu

hafta 2,93 seviyelerini gördü. Ocak ayında 1,75 seviyelerinde idi.

Hafta başı yükselen altının ONS fiyatı gerileyerek Cuma 1.931

seviyesine indi.

Küreseldeki düşüşe paralel gram altında 914 TL seviyelerine indi.

Altın 2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %102

kazanç; 10 gün öncesine kıyasla %1,74 kayıp yaşattı. Çeyrek altın

Cuma günü 1.497,00 TL’den satış gördü.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol bu hafta 106-108 dolar patikasında fiyat seyri

izledi. Geçen hafta 113 dolara kadar tırmandıktan sonra tekrar

100 dolarlı rakamlarda işlem gördü.

OPEC Nisan 2022 raporunda dünya ekonomisinin aşağı yönlü

revize edilmesinin ardından petrol talep tahminlerinin de 3,5

mb/d olacağı tahmin edildi. Raporda dünya genelinde Covid-

19 sınırlamalarının gevşetildiği ancak 2022 ikinci ve üçüncü

çeyrekte Doğu Avrupa’daki jeopolitik risklerin talebi baskıladığı

belirtildi. Sağlık koşullarındaki iyileşmenin getireceği yaz

aylarında artan mobilite ile petrole olan talebin artacağı

öngörüldü.

Raporda ayrıca mam petrol spot fiyatları mart ayında

kazanımlarını artırdığı değerlendirmesinde bulunuldu. Buna

ilaveten Çin’de Covid-19 kaynaklı gelişmeler spot piyasa

fiyatları üzerindeki talep büyümesini yavaşlatılabileceği de

açıklanmış.
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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.

Bu hafta 23 Nisan hem benzinde hem de motorinde yaklaşık

0,17 kuruş düşüş oldu.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre 55

milyar TL arttı.

Döviz mevduatı 15 Nisan haftasında 1 milyar dolar arttı. Hem

gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin döviz mevduatında artış

oldu.

15 Nisan itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 231,9 milyara ulaştı Takibe giren

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

faiz oranı son iki hafta için %20,3’ten, %20,0’a, konutta ise

%18,3’den %18,1’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 2,7 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 yılının

ilk iki ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu Devam

Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 188 bin 818 kişi olarak

%148,2 arttı, tüketici kredilerinde 108 bin 741 kişi ile %183,1 artış

gerçekleşti.

K
a

y
n

a
k
: 
T

C
M

B



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

Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli

bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden

neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu

15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar

319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Merkez

Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 384 milyon dolar artarak

109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara

çıktı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kredi büyüme hızı yüzde 45'i aştı

BDDK verilerine göre 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur

etkisinden arındırılmış kredi büyüme hızı Temmuz 2020'den bu

yana ilk kez 45%'i aştı. Ticari kredilerdeki artış 50%'e yaklaşırken,

tüketici kredisi büyümesi 17,7%'de kaldı.

İlk üç ayda kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 kapanan şirket yüzde

17,3 arttı

Türkiye Odalar ve Borsala Birliği'nin 2022 Mart ayına ilişkin

kurulan ve kapanan şirket istatistikleri bültenine göre, yılın ilk üç

ayında kurulan şirket sayısı 1,2 artarken kapanan kooperatif

sayısı yüzde 194,4 arttı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda 13,4 puan

artarak 178,7 seviyesine çıktı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Powell: 50 baz puanlık faiz artışı mayısta masada

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4

Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının

"masada" olduğunu ifade etti. Powell, "Yüzde 2'lik enflasyona

geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." dedi.

Powell'ın açıklamalarının etkisiyle küresel piyasalarda riskli

varlıklarda satış dalgası yaşandı.

Piyasalar Fed'den Eylül'de dördüncü 50 baz puan faiz artışını

bekliyor

Fed Başkanı Powell'ın şahin açıklaması sonrası piyasalarda

Fed'den bu yıl için faiz artış tahminleri yükseldi. Fed'in Mayıs,

Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında 50'şer baz puan artırması

bekleniyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

IMF büyüme tahminlerinde 'savaş' revizyonu

IMF Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle küresel büyüme tahminlerini

düşürdü. IMF tarafından yayımlanan Nisan 2022 Dünya

Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2022 yılı küresel büyüme

tahmini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya düşürüldü.

IMF'den Avrupa'ya tavsiye

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa ülkeleri için Rusya-Ukrayna

savaşının tetiklediği yeni şokları ele almada maliye politikasının

para politikasından daha uygun olduğunu bildirdi.

Lagarde: Faizin yıl sonundan önce artırılması güçlü bir olasılık

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, varlık

alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında

sonlandırılması ve yıl sonundan önce faiz oranlarının

artırılmasına dair güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Bej Kitap: Enflasyonist baskılar güçlü kalmaya devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonist baskıların güçlü kalmaya

devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik

gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini

açıkladı.

Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl için küresel

ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1’lik seviyeden yüzde

3,2’ye düşürürken yaşanan krize müdahale amaçlı 2023 Haziran

ayına kadarki dönemi kapsayacak şekilde 170 milyar dolarlık bir

paketi harekete geçirmeyi görüşeceklerinin sinyallerini verdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Ukrayna'da hasar 60 milyar dolara ulaştı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın saldırısı

nedeniyle Ukrayna'da binalara ve altyapıya verilen fiziki hasarın

kabaca $ 60 milyara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da

artacağını bildirdi.

Yellen’dan gıda güvensizliğine ilişkin kritik açıklamalar

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, artan küresel gıda güvensizliği

ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da

başlattığı savaşın halihazırda "vahim" olan durumu daha da

kötüleştirdiğini ifade etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

JPMorgan'dan petrolde karamsar senaryo

JPMorgan Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını hızla

azaltması durumunda petrolün varil fiyatının 185 doları

görebileceği tahminini yaptı.

Bundesbank'tan resesyon uyarısı

Alman Merkez Bankası Bundesbank aylık raporunda Rusya'dan

enerji ithalatı yasağının fiyatlarda sert yükselişi tetikleyeceği ve

on yılların en derin resesyonunun görüleceği tahmininde

bulundu.

Yellen’dan gümrük vergisinin düşürmesine ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’deki yüksek enflasyonu

düşürmek amacıyla Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini

düşürmenin “düşünmeye değer” olduğunu söyledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Japonya Merkez Bankası'ndan sınırsız tahvil alımı

Japonya Merkez Bankası 10 yıllık tahvil getirisinin kritik eşik olan

yüzde 0,25’e yükselmesinin ardından, sınırsız büyüklükte 10 yıllık

tahvil alımı yapacağını duyurdu.

Çin'de ilk çeyrek büyümesi beklentileri aştı

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme

performansı kaydetti. Büyüme dışında açıklanan Mart verileri

tüketim tarafında ivme kaybına işaret ederken üretimin büyüme

performansının sürdüğünü gösterdi.

Çin'de kömür üretiminde yeni rekor

Çin, Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası piyasalardaki fiyatların

hızla yükselmesi nedeniyle tedarik güvenliğini sağlayabilmek

adına yerel üreticilere yönelirken Mart ayında kömür ve

doğalgaz üretimini rekor seviyelere yükseltti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Ekonomik krizdeki Sri Lanka IMF'ye başvurdu

Borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen ve ekonomik krizle

mücadele eden ada ülkesi Sri Lanka kurtarma paketi için IMF'ye

başvurdu.

AB dijital platformlara katı kurallar getiriyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi

dijital platformların içeriklerinin kullanıcılar için daha güvenli

olmasını sağlayacak yasa konusunda anlaştı.

Tesla'dan yılın ilk çeyreğinde rekor kâr

Tesla yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

Rekor düzeydeki kâr, piyasa beklentilerinin üzerinde. Tesla'nın

elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 68 arttı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kırgızistan ve Dünya Bankası 150 milyon dolarlık proje finansmanı

anlaşması imzaladı.

Kırgızistan Maliye Bakanlığı'na göre, bölgesel ekonomik kalkınma

- 50.0 milyon ABD doları tutarında;- İklim değişikliğine dayanıklı

su yönetimi hizmetlerinin iyileştirilmesi” - 100 milyon ABD doları

tutarında fon tahsis edildi.

Ülkenin ilk bölgesel ekonomik kalkınma projesi (PREP-2) Batken

bölgesinde hedeflenen faaliyetler yoluyla bölgesel ekonomik

kalkınmayı artırmayı hedefleyecek. Projenin tasarımı, Kırgız

Cumhuriyeti'nin öncelikleri ve 2035 yılına kadar Batken

bölgesinin Kalkınma Programı dikkate alınarak geliştirildi.

Katar Doha Metrosu

YAPI MERKEZİ STFA



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Rusya’da ihracat gelirlerinin Ruble’ye çevrilmesi

Rusya Merkez Bankası enerji dışı mal ihracatından edilen

dövizlerin 3 gün içerisinde belirlenen bankalarda rubleye

çevrilmesi zorunluluğu uygulamasında değişikliğe gitmiştir. 28

Şubat 2022 tarihli Kararnamede 3 gün olarak tespit edilen bu

süre, 19 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 60 güne yükseltilmiş olup,

uygulama 1 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Savaşın Slovakya ekonomisine etkisi

Çip arzındaki sıkıntılara ek olarak, Ukrayna'daki savaş

sebebiyle Volkswagen ve Jaguar Land Rover Slovakya’daki

üretim hatlarını bir hafta süreyle durdurmak zorunda kaldı.

Gürcistan’da ihale

Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı

Karayolları İdaresi, Sh-22 karayolunun Gomi-Sachkhere-

Chiatura-Zestaponi 84km+000 - 107km+000 kesiminin

rehabilitasyon ve onarım işleri için 35.687.648,0 GEL tutarında

bir elektronik ihale ilan etti.

Polonya vatandaşlarının Türkiye ziyaretlerine vize muafiyeti

19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre

Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları 90 günü

aşmayan turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde

vize muafiyeti sağlandı. Polonya kimlik kartı ile Türkiye'ye giriş

yapabilecektir.



DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma,

500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar

dolarlık ek yardım sağlayacaklarını açıkladı.

→ Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan

Yardımcısı Minnekayev, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun

ikinci safhadaki görevinin Donbas ve güney Ukrayna

üzerinde tam kontrolü sağlamak olduğunu açıkladı.

→ Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst

Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29

Amerikalı ile 61 Kanadalının ülkeye girişine yasak getirdi.

→ G7, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeleri liderlerinin,

Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya yönelik ek

yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere

Moskova'nın uluslararası izolasyonunun artırılması

konusunda görüş birliğinde olduğu bildirildi.

→ Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin

Rusya'ya karşı petrol ve doğalgaz ambargosunu "er ya da

geç" uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

→ Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Batı ülkelerinin Rusya’ya

uyguladığı yaptırımlardan direkt olarak bahsetmeden

ülkesinin tek taraflı yaptırımlara ve “sınırı aşan yetki

alanlarına” karşı olduğunu tekrarladı.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Fransa'da halk, 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek

cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı

Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen arasında

seçim yapacak.

→ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in

26 Nisan’da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ile görüşeceği belirtildi.

→ Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, Rusya için

Ukrayna’ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu,

Rusya’nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini

belirtti.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Sarmat kıtalararası balistik

füze denemesiyle ilgili ABD'nin bilgilendirildiğini, bunun ABD

ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

→ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin

Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

→ Çin'in Şanghay kentinde Omicron varyantını taşıyan vakaların

tetiklediği Kovid-19 salgını ile mücadele için uygulanan şehir

içi hareket kısıtlamalarının 26 Nisan'a kadar uzatıldığı

bildirildi.

→ ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 90 ülkeyi koronavirüs

nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesinden

çıkardı.

→ Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri

Kim Jong-Un mektup alışverişinde bulundu. İki lider

arasındaki mektuplaşma, Güney Kore'nin yeni devlet başkanı

seçilen ve 10 Mayıs'ta göreve başlamaya hazırlanan Yoon Suk

Yeol yönetimine müzakere sinyali olarak yorumlandı.
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ÜYELERİMİZDEN

IC Holding’in elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren

şirketi Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) leylek

popülasyonunun korunması amacıyla Edirne, Kırklareli ve

Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube

Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği yapıyor.

Ekiplerin çalışmaları sayesinde bugüne kadar 600’ü aşkın yuva

leyleklerle buluştu. Leylek yuvası bakım çalışmalarını termal

kameralı drone aracılığıyla yapan TREDAŞ ekipleri, bozulan

yuvaları tekrar yerlerine yerleştirdi.

IC İçtaş



KÜLTÜR SANAT

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda «Evvel Zaman İçinde»

İtalya'nın Venedik kentindeki Arsenale muhitinde iki yılda bir

yapılan Venedik Bienali'nin 59. Uluslararası Sanat Sergisi ön

izleme günüyle kapılarını sanatseverlere açtı.

Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Venedik

Bienali’nin 59. Uluslararası Sanat Sergisi, 23 Nisan - 27 Kasım

tarihleri arasında gerçekleşecek. Venedik Bienali Türkiye

Pavyonu’nda kavramsal sanatın öncü isimlerinden Füsun Onur'un

"Evvel zaman içinde…" isimli yeni eseri sergileniyor. Sergi,

insanların gezegende yarattığı tahribata karşı birleşen bir grup

fareyle kedinin öyküsünü anlatıyor.

48



KÜLTÜR SANAT

Michelin Rehberi'nin 38. destinasyonu, İstanbul oldu

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri 

olan Michelin Rehberi’nin mercek altına aldığı 38’inci destinasyon 

İstanbul oldu. İstanbul'un Michelin Rehberi destinasyonları arasına 

eklenmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısı Atatürk Kültür 

Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Michelin Rehberi'nin müfettişleri tarafından İstanbul'da seçilecek

ilk restoranlar 11 Ekim'de açıklanacak.
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KÜLTÜR SANAT

«Dinle Çocuk»

Pınar Ayhan'ın üçüncü müzikal belgeseli "Dinle Çocuk”, 24

Nisan'da Panora Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor.

Cumhuriyetin ilk genç nesli, yani kurtuluşun ve kuruluşun tanıkları,

koşar adım aydınlanma yoluna girmişlerdi. Çullara sarılmış

mermilerle yan yana yatan; çığlıkları ile uyuyanları uyandıranlardı

onlar… Zaferin kıymetini şehit analarından, babalarından ötürü en

iyi bilen nesildi o nesil… Çok çalışacak, çok üreteceklerdi. Peki ya

yepyeni ülkenin Cumhuriyete doğmuş çocukları ne yapacaktı?

Eserde Afife Jale'den Şerife Bacı'ya, Tunalı Hilmi'den Mahmut

Sadi'ye, Rauf İnan’a, İstanbul'dan İnebolu'ya, Çifteler'den

Ankara'ya, yüz yıllık hikâyeler yer alıyor...
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DUYURU

Kamu İhale Kurumundan önemli bir uyarı geldi.

Okuyucularımızın dikkatine sunarız.

Son dönemde Kurumumuzla ilgisi bulunmayan bazı kişilerin, 

gizli veya belirsiz numaralardan arayarak kendilerini Kamu 

İhale Kurumunun yöneticisi veya personeli olarak tanıttıkları ve 

muhataplarını endişeye sevk edecek şekilde aciliyet/ivedilik 

durumu bulunduğunu belirterek kamu kurumlarından bilgi ve 

belge talep ettikleri bilgisi edinilmiştir.

Kurumumuz tarafından, kamuoyuna açık ve bilinen kurumsal 

iletişim kanalları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen 

görüşmeler ve resmi yazışmalar dışındaki yollarla kurumsal iş 

ve işlemlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin talep edilmesi 

söz konusu olmamaktadır. 

Bu itibarla kendilerini Kurumumuzun yöneticisi veya personeli 

olarak tanıtıp özel taleplerde bulunan kişilere itibar 

edilmemesi, böyle bir talep alındığında Kurumumuzun 

bilgilendirilmesi ve ayrıca adli makamlara gerekli başvurunun 

yapılması önem arz etmektedir.

Kamu İhale Kurumu
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