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Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız
gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana
başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle
paylaşıyoruz.
09-15 Mayıs haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne
çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini
sizler için derledik.
Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…
Kuzey Marmara Otoyolu, Kınalı Kavşağı
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Başkan’ın Mesajı

Geçtiğimiz hafta Sinan Tara’nın kıymetli
başkanlığında, Aynur Uluğtekin’in zarif
ev sahipliğinde Yüksek Danışma Kurulu
toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi
sebebiyle online platforma taşıdığımız
toplantılarımızı bu kez yüz yüze, Kuzey
Marmara Otoyolu’nun güzel manzarası
eşliğinde yapmak ayrı bir mutluluk
vesilesi oldu.
Hem sendika faaliyetlerimizi değerlendirmek hem de sektör
sorunlarımız konusunda istişarede bulunmak açısından verimli
bir toplantıydı. Sektörümüzün maalesef uzun yıllara dayanan
kronik sorunları var, son dönemdeki gelişmelerle daha da
derinleşen. Ancak umutsuzluğa kapılmadan hep birlikte hareket
ettikçe, emek verdikçe hepsinde yol alacağımıza inanıyorum.
Toplantıya katılan, değerli görüşlerini sunan tüm Yüksek
Danışma ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkürlerimi
sunuyorum.

Özel bir teşekkürüm ise birlikte çalışmaktan her zaman büyük
mutluluk duyduğum, Tekfen’deki görevinden ayrılan Yönetim
Kurulu Üyemiz Levent Kafkaslı’ya. Bugüne dek sendikamıza
verdiği emeklerden dolayı kendisine içten şükranlarımı
sunuyorum.
Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
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TOPLANTI

İNTES YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
İNTES Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı, 12 Mayıs 2022
Perşembe
günü
Kuzey
Marmara
Otoyolu
ofisinde
gerçekleştirildi.
Sayın Sinan Tara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya
Yönetim Kurulu Üyemiz Aynur Uluğtekin ev sahipliği yaptı.

…………………
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TOPLANTI

İNTES YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Yoğun bir gündemle ve yüksek bir katılımla yapılan toplantıda
sendikamız faaliyetleri konusunda bir sunum gerçekleştirildi.
Fiyat farkı ve maliyet artışları başta olmak üzere sektör sorunları
değerlendirildi ve gelecek dönem hedefler konusunda görüş
alışverişinde bulunuldu.

…………………
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TOPLANTI

İNTES YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Toplantıda Tekfen İnşaat’taki görevinden ve İNTES Yönetim
Kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Levent Kafkaslı’ya ve toplantıya
ev sahipliği yapan Sayın Aynur Uluğtekin’e İNTES Hatıra
Ormanı’nda adlarını dikilen fidanların sertifikaları sunuldu.

…………………
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LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile
yürütülen Lider Yapı Öğretmenleri
Projesi için Bakanlık bünyesindeki
yapı öğretmenlerine yöneltilecek
üç mesleğe ilişkin eğitim ihtiyaç
anket
sorularının
ilk
ayağı
geçtiğimiz
hafta
Ankara’da
başlamıştı. Bu hafta proje ekibimiz
çalışmalarına
devam
ediyor.
Ankara’da anket uygulanan yapı
öğretmeni sayısı 32’ye ulaştı.

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.
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LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Eğitim ihtiyaç analizlerinin uygulanması sadece Ankara ili ile
sınırlı kalmayacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
yazışmalar sonucunda alınan olumlu dönüşün ardından İNTES
Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin İzmir temsilcileri sınav
organizasyon sorumlularımızca İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi yapı öğretmenlerine anket uygulandı.

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.
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FAALİYETLERİMİZ
İnşaat Malzemeleri Fiyat Artışları
Sendikamız tarafından Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri
sepetinde yer alan maddelerden sektörümüzle ilgili seçilmiş
göstergelerdeki değişimlerin takip edilmekte ve bu
göstergelerin piyasa fiyatları ile kıyaslandığı veri tabloları
hazırlanmaktadır.
Bu hafta inşaat malzemeleri fiyat artışlarını yansıtan veri
analizi
çalışmamızı
üyelerimize
duyurduk.
Tabloyu
okuyucularımızla da paylaşmaktayız.
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FAALİYETLERİMİZ

Bu hafta;
→ Yüksek Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu Mayıs ayı
Toplantısı İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu ofisinde
gerçekleşti.
→ İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçiişveren uzlaşma görüşmelerine devam edildi.
→ Türkiye MYM’nin 19 meslekte yürüttüğü mesleki yeterlilik
belgelendirme ve belge yenileme çalışmalarına devam
edildi.
→ Lider Yapı Öğretmenleri projesi ekibince yapı öğretmenleri
ile mülakatlar gerçekleştirildi.
→ Genel Sekreterlik temsilcilerimizce Mayıs-Haziran ayında
düzenlenmesi planlanan toplantılar için bürokrasi ile
görüşmeler gerçekleştirildi.
Üyelerimize;
→ Kamu İhale Mevzuatına ilişkin bilgi notları
→ Kamu İhlale Mevzuatında yayımlanan yönetmelikler
→ Yurt dışı iş forumlarına ilişkin bilgilendirmeler
→ Sektörel fiyat gelişmeleri
paylaşıldı.
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KAMU İHALE MEVZUATI

Artırımlı Fiyat Farkı, Ek Fiyat Farkı, Süre Uzatımı ve Feshe İlişkin
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

7394 sayılı Kanunun 19. Maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununa Geçici 6. maddenin eklenmesine dair
gelişmeleri bültenimizde paylaşmıştık.
Geçici 6.madde uyarınca, artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı
hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve bazı sözleşmelerin feshine
ilişkin usul ve esasları belirleyen 4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kanunun
Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre
İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar 13 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Alparslan-1 Barajı
GÜRİŞ
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KAMU İHALE MEVZUATI

Bahse konu Esaslara ilişkin hazırlanan ayrıntılı bilgi notu hafta
içi üyelerimizle paylaşılmıştır.
Artırımlı Fiyat Fark: 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında
uygulanacaktır.
Ek Fiyat Farkı: 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilen iş kısımları için ihale dokümanında fiyat farkı
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın ek fiyat farkı ödenecektir.
Süre Uzatımı: 1/4/2022’den önce ihale edilmiş ve 15/4/2022
itibariyle devam eden yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde
1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre
gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecektir.
Bazı Sözleşmeler için Fesih Talebi: 1/1/2022’den önce ihale
edilmiş, 15/4/2022 itibariyle devam eden ve 15/4/2022
itibariyle gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde
15’ine kadar olan sözleşmeler yüklenici talebi ile
feshedilebilecektir.
Söz konusu düzenlemelerin uygulanabilmesi için esasların
yayımından itibaren yüklenicilerin 30 gün içinde idareye yazılı
başvuru yapmaları gerekmektedir.
Geçici 5.madde kapsamında sözleşmelerin devrine ilişkin 9.
maddede yer alan “yüklenicilerin 60 gün içinde idareye yazılı
olarak başvurma süresi”, “120 gün” olarak değiştirilmiştir.
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KAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhale Kurumundan Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin esaslara açıklama geldi
Kamu İhale Kurumunun web sayfasında konuyla ilgili olarak bir
açıklama yayımlandı. Buna göre açıklamada,

Esaslarda yükleniciler için öngörülen 30 günlük başvuru
süresinin 13 Haziran 2022 tarihine kadar, (bu tarih dâhil)
Ayrıca, 4735 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesine ilişkin
esaslarda yapılan değişiklikle, sözleşmelerin devri için
yüklenicilerin idarelere başvurularını 24 Haziran 2022 tarihine
kadar (bu tarih dâhil)

yapabilecekleri belirtildi.
MSM ALTYAPI
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MALİ HAYAT
Geçici Vergi Dönemi
2022 I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 20 Mayıs 2022
tarihine uzadı

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken OcakŞubat-Mart dönemine ait 2022 I. Geçici Vergi Dönemine Gelir ve
Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri
20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla
beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2022 günü sonu olan özel
hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.
ARKSU İNŞAAT
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MALİ HAYAT
Kurumlar Vergisi Tebliği
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’nin 14 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan
Tebliğ ile 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 32 nci maddesine eklenen,
Yedinci fıkra hükmüyle ihracat yapan kurumların
münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar
vergisi oranın 1 puan indirimli uygulanması,
Sekizinci fıkra hükmüyle sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen
üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran
üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar
vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması ile bu
kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra
hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaması,
Dokuzuncu fıkrada yer alan düzenlemeyle de yedinci ve
sekizinci fıkralardaki indirimli oranların, bu madde
kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki
kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanmasına,
karar verilmiştir. Tebliğe bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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MALİ HAYAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’in yayımlanması ile işletmelere
yönelik yeniden değerlemenin detayları belli oldu. Kanun
metninin tamamı bağlantıdadır.
Resmi Gazete’nin 14 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan
Tebliğ ile iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması
konularında açıklamalara yer verildi.
Tebliğ ile işletmelere enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının
oluşmadığı
dönemlerde,
kapsama
giren
mükelleflerin,
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi
tutabilmeleri imkanı verildi.
Balıkesir Ardıçtepe Barajı
HMP
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MALİ HAYAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Tebliğ’de değinilen hususlar ile mükellefler mali tabloları ve
beyannameleri güncel koşullara daha uygun olarak
hazırlayabilecek. Bazı maddeler şöyle;
Yeniden değerleme öncesinde, kapsama giren mükelleflerin,
bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana
tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu
itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutabilecekler.
Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde
bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den
ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması
halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi
tutabileceklerdir. Ancak enflasyon düzeltmesi uygulaması,
her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erecektir.
Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin
herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden
geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap
dönemi sonunda da düzeltme yapılacaktır.

Hesaplanan değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 vergi
ödenecektir. Sürekli yeniden değerlemede oluşan değer
artışları için yüzde 2 vergi ödenmeyecektir.
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GÜNDEM
Türk Vatandaşlığı Şartları

Türk vatandaşlığına kabulde şartlar değişti.
En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki
taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak
şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş,
en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin
olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini
yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde
düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği ibaresi
500.000 ABD doları olarak değiştirilmiştir. Böylece Gayrimenkul
alımıyla Vatandaşlık hakkı kazanmada sınır 250 bin dolardan 400
bin dolara çıkarıldı.
Ayrıca bireysel emeklilik sistemine 500 bin dolar yatıran ve 3 yıl
sistemde kalan yabancılar da Türk vatandaşlığı alabilecektir.
KOÇOĞLU
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ATAMALAR

12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama
Kararnamesi yayımlanmıştır.
9 ilin valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile
yeni vali atanmıştır.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür
Volkan Barış Göçmez asaleten atanmıştır. Teftiş Kurulu
Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi
Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan
getirilmiştir.
Botan (Beğendik) Köprüsü
BURAKCAN
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TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri
Türkiye MYM bireysel başvurular ve sınav ücretini peşin yatıran
firmalar ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam
etmektedir.
11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde
 Ankara Türkiye Eğitim Şantiyesinde İGA Havalimanı İşletmesi
A.Ş adaylarının Yangın Yalıtımcısı
 İstanbul İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. İşletmesi
adaylarının Ahşap Kalıpçı mesleki yeterlilik sınavı yapılmıştır.
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TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri
Sınav ve belgelendirme yaptığımız mesleklerde mesleki
yeterlilik belgelerinin süresi 5 yıllık olup, 5 yıl belge geçerlilik
süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca
ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü,
referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.)
sunmak koşulu ile adayın belgesi 5 yıl daha uzatılmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından alınan yeni karar ile bir
defa belge alan aday her beş yılda bir gerekli kanıtları sunması
durumunda belgesi yenilenmektedir.
2022 yılında yeniden belgelendirme yapılacak; belgelendirme
faaliyetleri sona eren ve tarafımıza devir olan yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşları adayları da dahil 15.000 den fazla
aday bulunmaktadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA
İşgücü İstatistikleri
Türkiye istatistik Kurumu Mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini
yayımladı. İşsizlik bir önceki aya göre %0,4 puan artış göstererek
%11,5 oldu. Bir önceki yılın Mart ayında ise işsizlik %13 idi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre istihdam
edilenlerin sayısı Şubat’tan Mart’a 59 bin kişi azalarak 29 milyon
956 bin kişi olarak kaydedildi.

EKONOMİDE BU HAFTA
İşgücü İstatistikleri
Mart ayında kadın işsizlik oranı %0,5 puanlık artışla %13,9’a
yükseldi. Mart’ta erkek istihdamı 212 bin artarken işsiz sayısı da
129 bin kişi arttı. Erkek işsizlik oranı %9,9’dan, %10,3’e yükseldi..
Kadınlarda istihdam ise 271 bin kişi azaldı.

EKONOMİDE BU HAFTA
İşgücü İstatistikleri
Ne istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden; iş
arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda
olmayanlarla, iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre
içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler olarak
tanımlanan Potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı
%18,8 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA
İŞKUR İşgücü Rakamları
Türkiye İş Kurumunun açıkladığı işgücü rakamlarına göre Nisan
ayında İŞKUR aracılığıyla 139.44 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin
87.230’u (%62,6) erkek, 52.213’ü (%37,4) kadındır. Ocak-Nisan
döneminde ise 464.338 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

EKONOMİDE BU HAFTA
İŞKUR İşgücü Rakamları
Nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201.285
oldu. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 704.623 açık iş alındı.
Açık işlerin %97,5’i özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en
fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründedir. En çok
açık iş “Satış Danışmanı/Uzmanı, Güvenlik Görevlisi ve
Konfeksiyon İşçisi” mesleklerindedir.

EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Maliyet Endeksi
İnşaat maliyetleri artan hızla artmaya devam ediyor. Mart ayında
inşaat maliyetleri %101,57 arttı. 2021 Mart ayındaki artış %31,97,
2020’de ise 6,92 artmıştı. 2021 yılının ikinci yarısında aşağı eğilim
gösteren endeksler yılın son aylarından bugüne kesintisiz
yükseliş göstermektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Maliyet Endeksi
İnşaat maliyetlerinde yoğunluk malzeme artışlarından gelmekte.
Aylık bazda inşaat maliyet endeksleri %9,58 artarken malzeme
endeksi %12,19 artı. Mart ayında genel Yİ-ÜFE %9,19 idi.

EKONOMİDE BU HAFTA
Sanayi Üretim Endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim
istatistiklerini yayımladı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi
%9,6 arttı. Yıllık artışa karşılık aylık bazda sanayi üretimi %1,8
daraldı. Şubat ayında sanayi üretimi yıllık %13,3 artmıştı.

EKONOMİDE BU HAFTA
Sanayi Üretim Endeksi
Bu yılın ilk dört ayında sanayi üretimi aylık negatif diğer iki
ayından ise pozitif büyüme gösterdi. Bir önceki aya göre en
fazla daralma metal cevheri madencilik sektöründe oldu. Kömür
ve linyit çıkartılması sektörü ise %11 büyüdü.

EKONOMİDE BU HAFTA
Perakende Satış Endeksleri
TÜİK Mart ayı perakende satış ciro endekslerini yayımladı. Buna
göre perakende satışlar yıllık ve aylık sınırlı ölçüde artış gösterdi
Enflasyondaki artışın da bir yansıması olarak cari fiyatlarla
perakende ciro 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %90,5 arttı. Satışlarda en yüksek artış internet üzerindeki
ürünlerde gözüküyor.

EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Ciro Endeksleri
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro
endeksi 2022 yılı Mart ayında yıllık %112,9 arttı. Toplam cironun
alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mart ayında yıllık sanayi
sektörü ciro endeksi %126,4, inşaat ciro endeksi %83,2, ticaret
ciro endeksi %102,3, hizmet ciro endeksi %130,6 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA
TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftalık Kur Hareketleri
Dolar/TL bu hafta yükselişte idi. 15 TL bandında kalıcı yükselmiş
gözükmekte. Geçtiğimiz haftaya kadar dolar/TL sakin bir
patikada ilerlemekte idi. Ancak özellikle FED’in faiz kararı
sonrasında dolarda görülen güçlü hareket yurt içinde dolar/TL’yi
4 Mayıs tarihinden beri sürekli yukarı çekiyor.

Dolar ve Güney Afrika para birimi randı (ZAR) genel itibariyle
birlikte yükseliş gösterir ve düşerler. 4 Mayıs’tan sonra ZAR da
TL gibi değer kaybı gözlemlenmektedir.
Dolar endeksi bu hafta ayın ilk günlerinde bir miktar düşse de
yeniden tırmanışa geçti. Euro/TL cephesinde ibre dolar lehine. ‘

EKONOMİDE BU HAFTA
Altında Haftalık Görünüm

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini
artırmasının etkileri halen devam etmekte. Doların güçlenen
para birimi olması altını güvenli liman olmaktan uzaklaştırdı.
Mart ayında ONS altın 2000 dolar seviyelerine kadar yükselmişi.
Son günlerde ise yeniden 1.820 dolar seviyelerinde işlem
görmekte.
ABD 10 yıllık devlet tahvili yüzde %3 bareminin üstünü
geçtiğimiz hafta görmüştü. Bu hafta %2,8 seviyesine kadar
geriledi. Hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. 10 yıllık
devlet tahvili faizlerindeki yükselişle altının ONS’u düşüşte.
Gram altın dolar/TL’deki yükselişten destek bulsa da küreseldeki
düşüşün etkisi ile fiyat artışı baskılanmakta. Çeyrek altın Cuma
günü yeniden 1.488 TL’den satış gördü. Altın 2021 yılının ocak
ayına kıyasla yatırımcısına nominal %98 kazanç; 10 gün
öncesine kıyasla %2,42 kayıp yaşattı.

Kaynak:,Bigpara
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EKONOMİDE BU HAFTA
Enerji Piyasası
Brent petrol bu hafta 107 dolar seviyesinde idi. Geçtiğimiz
haftalarda emtiada görülen ralli bu hafta daha sakin bir seyir
izlemekte. Savaşın şiddetini artırdığı günlerde Brent petrol 118
dolara kadar yükselmişti.
OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham
petrol üretimi nisanda bir önceki aya göre 153 bin varil artarak
yaklaşık 28 milyon 650 bin varil oldu.

Kaynak: OPEC

Haftanın emtia hareketlerinin önemli gelişmelerinden birisi ise
doğal cephesinde. Moskova Ticaret Müşavirliğinden yapılan
açıklamaya göre 10 Avrupalı firma daha Rus doğalgazı satın
almak için Gazprombank’da hesap açtı. Böyle ruble cinsinden
ödeme yapmak suretiyle doğalgaz alacak olan firma sayısı
20’ye yükseldi. Ayrıca 14 firmanın daha Gazprombank’ta hesap
açmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.. Bu firmaların Rus
gazına büyük ölçüde bağımlı olan Avusturya ve Macaristan
firmalarının olduğu değerlendirilmektedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Enerji Piyasası

Kaynak: EPDK

Yüksek akaryakıt fiyatları son aylarda sadece ülkemizin değil
dünya ekonomilerinin de gündeme. Yaşanmakta olan RusyaUkrayna savaşı Brent petrol, Amerikan tipi petrol fiyatlarına
etkilemekte Yükseliş özellikle ülkemizde pompa fiyatlarına
yansımakta.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Para-Banka İstatistikleri

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre
3,2 milyar TL azaldı.
Döviz mevduatı 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1,5
milyon dolar arttı. Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin
döviz mevduatında artış oldu.

Kaynak: TCMB

6 Mayıs itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi
kartlarında toplam bakiye 241,7 milyara ulaştı Takibe giren
alacakların oranı %2,7 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama
faiz oranı son iki hafta için %21,8’den, %21,3’e, konutta ise
%18,5’den %18,3’e düştü.

EKONOMİDE BU HAFTA
Para-Banka İstatistikleri

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam
tutarında bir önceki haftaya göre 5,4 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 %37’sini 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.

Konut
37%

Taşıt
2%

Kaynak: TCMB

Diğer
61%

EKONOMİDE BU HAFTA
Kamu İhale İstatistikleri

Kamu İhale Kurumu haftalık olarak ilan edilen ve yayımlanan
ihalelere ilişkin rakamları güncelleyerek paylaşmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Hazine nakit dengesi Nisan'da açık verdi
Nisan ayında Hazinenin nakit gelirleri 182 milyar 106 milyon lira,
nakit giderleri 226 milyar 377 milyon lira oldu. Nisan ayında
nakit dengesinde 43 milyar 671 milyon lira açık oluştu.
Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 6
Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 794 milyon dolar
artarak 107 milyar 659 milyon dolara çıktı.
TCMB'deki
yabancı
merkez
bankalarının
varlıkları
haczedilemeyecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde
yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı merkez
bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği düzenlendi.
TCMB Nisan'da KİT'lere 3,3 milyar dolarlık döviz sattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayında kamu
iktisadi teşebbüslerine (KİT) 3,3 milyar dolarlık döviz satışı
gerçekleştirdi. Böylelikle 2022 yılının ilk 4 ayında KİT'lere yapılan
döviz satışı 16 milyar doları aştı.
Hazine'nin 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz yüzde 23,90
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun bir aradan sonra çıktığı 10
yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 23,90 oldu. İhalede
net satış 1,94 milyar TL olarak kaydedildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
ABD'de enflasyon nisan ayında beklentilerin üzerinde artmasına
karşın yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi. Enflasyon yüzde 8,5
ile 1982 yılı sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü.
Biden: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek
ABD Başkanı Joe Biden, Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı
seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul
edilemez derecede yüksek olduğunu ifade etti.
ABD'de tüketici güveni 11 yılın en düşük seviyesine indi
ABD'de tüketici güveni Mayıs ayında tüketicilerin enflasyon
endişeleriyle 2011'den beri en düşük seviyeye geriledi.
Çocuk Hastanesi ve Tıbbi Hizmet Binası, Gaziantep
AHMET AYDENİZ
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
ABD’de üretici fiyatları, beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bu yılın nisan ayında aylık
yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 11 ile beklentilerin üzerinde
arttı.
Yellen: Enflasyon bir numaralı ekonomik sorun
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun yönetimin ve
milletin karşı karşıya olduğu bir numaralı ekonomik sorun
olduğunu belirtti.
Powell’ın ikinci dönem başkanlığına ABD Senato’sundan onay
ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına ikinci
dönem için aday gösterilen Jerome Powell'a onay verdi.
Tımarlı Sulaması ikinci Kısım Yapım İşi Çankırı
KIBRIS
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
Lagarde'dan Temmuz'da faiz artış sinyali
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ilk faiz artışının varlık
alım
programının
bitişinden
'birkaç
hafta
sonra'
gerçekleşebileceğini söyledi. Lagarde böylece yaz aylarında faiz
artışlarına başlanması konusunda görüş bildiren diğer Merkez
Bankası yetkililerine katıldı.
Fitch: Çin'deki COVID-19 karantinaları küresel enflasyonu
artırabilir
Şirketten yapılan açıklamada, Şanghay'daki karantinanın küresel
tedarik zinciri baskılarını ve enflasyon endişelerini artıracağı
aktarıldı.
Standard & Poor's: Mevcut kripto düşüşü "zamanlı bir uyarı"
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP),
…………………………..
kripto para piyasalarındaki düşüşün "zamanlı bir uyarı"
olduğunu, bunun geleneksel finansal piyasalar veya
makroekonomi üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağını
bildirdi.
Fed, kötüleşen piyasa likiditesine karşı uyardı
ABD Merkez Bankası (Fed), Finansal İstikrar Raporu'nda
Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme
yönelik başlıca riskler oluşturduğunu bildirdi. Raporda, bu
doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa
likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı vurgulandı.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
Çin'de ihracata kapanma darbesi
Çin'de Nisan ayında ihracat artışı, salgın önlemlerinin
limanlardaki operasyonu etkilemesiyle Haziran 2020'den bu
yana en düşük seviyede gerçekleşti.
Dünya Bankası: Enerji dönüşümüyle metal fiyatları artacak
Dünya Bankası, enerji dönüşümüyle metallere olan talebin
artacağını bunun da metal fiyatlarını yükseltmesinin beklendiğini
bildirdi.
OPEC'in petrol üretimi nisanda arttı
OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham
petrol üretimi nisanda bir önceki aya göre 153 bin varil artarak
yaklaşık 28 milyon 650 bin varil oldu.

ARMİN ELEKTRİK
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Özbekistan Türkiye Ticari İlişkileri
Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın "Uluslararası
onaylanması hakkında" karar taslağı duyuruldu.

anlaşmaların

Karar taslağı, 29 Mart 2022 tarihinde Taşkent'te imzalanan
Özbekistan Hükümeti ile Türkiye Hükümeti Arasında Sınır
Üzerinden Mal ve Taşıt Geçişine İlişkin Ön Bilgi Alışverişine İlişkin
Protokol'ün yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin
uygulanması amacıyla geliştirilmiştir..

GATE

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Danimarka’da Enflasyon
Nisan ayında tüketici fiyatları endeksi 2021 yılının Nisan ayına
göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Bu veriler Mayıs 1985'ten
bugüne açıklanan en yüksek yıllıklandırılmış enflasyon
verileridir.
Filipinler'de Enflasyon
Filipinler’de %4,9 açıklanan Nisan-2022 dönemi itibarıyla
oluşan enflasyonun Ocak-2019’dan bu yana en yüksek aylık
enflasyon olduğu belirtildi.
Çekya’da Enflasyon
Çek Nisan ayı enflasyonu yüzde 14,2 ile son 30 yılın en yüksek
oranı olarak kayıtlara geçti.
Yunanistan’da Enflasyon
Yunanistan’da Nisan ayı enflasyonu %10,2 ile son 27 yılın en
yüksek seviyesine çıktı.
Moldova’da Enflasyon
Moldova’da Nisan 2021’e göre (yıllık) gıda ürünlerinde %
30,17, gıda dışı ürünlerde % 19,13 ve hizmetlerde % 34,40
olmak üzere ortalama olarak % 27,07 oranında
arttığını açıklamıştır.

DÜNYADA BU HAFTA
Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa
→ Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO
üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye
gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını
kaydetti.
→ G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında
Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya
da tamamen keseceklerini duyurdu.

→ ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini
kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi
ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı.
→ Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi ABD Temsilciler
Meclisi'nden geçti. Paketin uygulamaya geçebilmesi için
Senato'nun onayının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın
onayına sunulması gerekiyor.
→ ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8
ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3
televizyon kanalına yaptırım uyguladı.
→ Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rus
oligarkların dondurulan varlıklarına el konulmasını ve
Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını istedi.
→ Rusya, aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de
bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine aldı.
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DÜNYADA BU HAFTA
Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ AB, İran'a yapılan ziyaretin nükleer görüşmelerde ilerleme
sağlanmasına zemin hazırladığı açıklamasında bulundu.
→ Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya
şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma
anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

→ Avrupa Birliği'nin havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan
itibaren uçaklarda ve havalimanlarında Kovid-19 salgınına
karşı uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye
etti.
→ DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in sıfır
Covid-19 politikasının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

İstanbul Havalimanı
İGA
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DÜNYADA BU HAFTA
Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Rusya Devlet Başkanı Putin, Zafer Günü kutlamalarında
Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Rusya, saldırganlığa
önleyici bir tepki verdi. Bu, zorunlu, zamanında alınmış ve tek
doğru karardı. Egemen, güçlü ve bağımsız bir ülkenin kararı."
dedi.

→ Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid
Al Nahyan hayatını kaybetti.
→ Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci
kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu
bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı.
→ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi,
Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan
koalisyon hükümeti, İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili
Ünal Üstel başkanlığında kuruldu.
→ Filipinler’de devlet başkanlığı seçimini 64 yaşındaki Ferdinand
Marcos yüzde 58,92 oyla kazandı.
→ Ekonomik kriz yaşayan ve bir süredir hayat pahalılığı
nedeniyle gösterilere sahne olan Sri Lanka'da başbakan istifa
etti.
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KÜLTÜR SANAT

Başkent Kültür Yolu Festivali
Başkent Kültür Yolu Festivali, 28 Mayıs-12 Haziran arasında
300'den fazla etkinlikte 1500'den fazla sanatçıyı Ankaralı
sanatseverlerle buluşturacak.
Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergâhta
Ulucanlar Müzesinden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor. Bu
güzergâhta Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Erimtan ve Koç Müzeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü
Tarihi Kent dokusu, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Resim
Heykel, Etnoğrafya ve İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzeleri,
Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ile opera ve tiyatro binaları
yer alıyor.
Festival ile detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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KÜLTÜR SANAT

19 Mayıs Geleneksel Gençlik Konseri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı coşkusunu, bugüne özel düzenlediği
“Geleneksel Gençlik Konseri” ile kutlayacak.
Genç solistler, Pia Düzgit yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve
Balesi orkestrası eşliğinde sahnede olacaklar.
Don Pasquale, La Traviata, La Bohème, Don Giovanni, Così Fan
Tutte, Hoffmann'ın Masalları, Figaro'nun Düğünü, Roméo ve Juliet
operalarından aryalar, konser programında yer alacak eserlerden
bazıları…
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KÜLTÜR SANAT

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi rekor fiyatla satıldı
Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un
1964 yılında yaptığı Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara
satıldı. Portre, 20. yüzyıla ait sanat eserleri arasında halka açık
satışla en yüksek fiyata alıcı bulan eser oldu.
"Shot Sage Blue Marilyn" resmi, Monroe'nun 1953 yılında
"Niagara" filminin tanıtımı için çekildiği bir fotoğrafı temel alıyor.
Warhol, resmi Monroe'nun ölümünden iki yıl sonra, ünlü
oyuncunun anısını ve zamansız güzelliğini ölümsüzleştirmek için
yaptığını belirtmişti.
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1993-2001 yılları arasında Sendikamızın
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen,
Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanımız,
Çallıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. İBRAHİM ŞENCAN’ı
aramızdan ayrılışının 2. yılında
saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.
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DÜNYADA BU HAFTA
Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa
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