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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

23-29 Mayıs 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,

2MET-GÜN İNŞAAT



Bakanımız 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en

çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa’da dördüncü ülke

olduğumuz bilgisini de paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Forumu’nun ana gündem maddelerinin başında enerji arz

güvenliği, yükselen emtia fiyatları ve iklim değişikliği vardı.

Tüm bu başlıkların ortak noktasında ise yenilenebilir enerji

kavramı yer alıyor.

Enerji tüm boyutlarıyla kısa ve orta vadede tüm dünyanın

ortak gündemi olmaya, yenilenebilir enerji ise pek çok açıdan

önemi son gelişmelerle daha da anlaşılan bir çözüm olarak

değerlendirilmeye devam edilecek.

Ülkemizin bu konuda önemli bir potansiyeli var. Bu potansiyeli

değerlendirmek için yatırımlara hız vermeliyiz.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın

Fatih Dönmez, «Enerji» konusunu ele

aldığımız İnşaat Sanayii dergimizin son

sayısı için kaleme aldığı «Yeşil Kalkınma

Dönemi» başlıklı yazıda şu ifadeyi

kullanmıştı: «Yenilenebilir enerji, iklim

değişikliği ile mücadele programının en

önemli argümanıdır.»
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

T.C. Çalışma ve

Sosyal Güvenlik

Bakanlığı, AB ve Mali

Yardımlar Dairesi

Başkanlığı tarafından

hazırlanmış olan İKG

Akademiye ilişkin 26

Mayıs 2022 tarihinde

bir eğitim programı

gerçekleşti.

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

Eğitim programına proje ekibimiz de davet edildi Eğitimde

projelerin güçlü bir şekilde yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği

olanakları değerlendirildi. Projelerin sosyal medya hesaplarının

kullanılmasına yönelik öneriler sunuldu. Yıl sonunda gerçekleşecek

hibe fuarı hakkında bilgi verildi.



FAALİYETLERİMİZ
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Uluslararası Müteahhitlik Meclis çalışması toplantısı 

gerçekleştirildi. 

Sendikamızın da iştirak ettiği TOBB Uluslararası Müteahhitlik

Meclis toplantısı, Erdal Eren başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sektörün Durumu, Geleceğe Yönelik Beklentiler,

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Konulu Bir Çalıştay

Planlanması, “Yurtiçi Müteahhitlik Sektörü Durum

Değerlendirmesi” ile “Rusya-Ukrayna Savaşının Yurtdışı

Müteahhitlik Hizmetlerine Etkilerinin ve Potansiyel Risklerin

Değerlendirilmesi” konuları değerlendirildi.



FAALİYETLERİMİZ
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Yabancı Ülke İş Kanunları Çalışmamız Güncellendi

Sendikamız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler

Genel Müdürlüğü ile başlatılan ortak bir çalışmada, üye

firmalarımızın çalıştıkları ülkelerde uygulanan iş mevzuatlarının

resmi çevirileri Bakanlık ve Bakanlık aracılığı ile Dışişleri

Bakanlığı’nca teyit edilerek uygulamalarda kullanılacak resmi

metinler oluşturulmuştur.

Bahse konu mevzuatların tercümelerine ilişkin çalışmalar

tamamlandıkça Bakanlığın ve Sendikamızın web sayfalarından

erişim mümkün olacaktır.

Bu kapsamda ilk aşamada Çalışması Tamamlanan Ülke

Kanunları başlığı altında Kuveyt, Kosova, S.Arabistan ve Umman

İş Kanunları yayımlanmıştır.

Son olarak web sayfamızda Çalışması Devam Eden Arnavutluk,

Azerbaycan, Cezayir, Katar, Rusya ve Ukrayna iş kanunlarının

Türkçe metinleri web sitemizde yer almıştır.

Metinler bağlantıdadır

https://intes.org.tr/yabanci-ulke-is-kanunlari/


FAALİYETLERİMİZ
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Çalışmalarımızın güncel listesi şöyle:

ÜLKE DURUM

Kuveyt  Bakanlık ve İNTES web sitesinde yayımlandı.

Umman
Bakanlık ve İNTES web sitesinde yayımlandı.

Kosova
Bakanlık ve İNTES web sitesinde yayımlandı.

Suudi Arabistan
Bakanlık ve İNTES web sitesinde yayımlandı.

Arnavutluk İNTES web sitesinde yayımlandı- Bakanlığa gönderildi.

Katar 
İNTES web sitesinde yayımlandı- Bakanlığa gönderildi.

Azerbaycan 
İNTES web sitesinde yayımlandı- Bakanlığa gönderildi.

Ukrayna 
İNTES web sitesinde yayımlandı- Bakanlığa gönderildi.

Rusya Federasyonu
İNTES web sitesinde yayımlandı- Bakanlığa gönderildi. 

Cezayir 
İNTES web sitesinde yayımlandı- Bakanlığa gönderildi.

Kazakistan 
Orijinal metni geldi, çeviri bekleniyor.

Irak 
Orijinal metni geldi, çeviri bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Temin çalışmaları devam ediyor.

Türkmenistan Temin çalışmaları devam ediyor.

Libya Temin çalışmaları devam ediyor.



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta;

→ 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 çeşitli eğitimlere

katıldı. Eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarına devam edildi.

→ Genel Sekreterlik makamınca sektörel toplantılara katılım

gösterildi.

→ İnşaat Sanayi Dergisi sosyal medya hesaplarından

yayınlandı.

Üyelerimize;

→ Kamu İhlale Mevzuatında yayımlanan yönetmelikler

→ Çalışma hayatına yönelik gelişmeler

→ Yurt dışı iş forumları ve heyet ziyaretleri

→ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim programları

paylaşıldı.



TÜRKİYE MYM
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Türkiye MYM bireysel başvurular ve sınav ücretini peşin yatıran

firmalar ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam

etmektedir.

23-27 Mayıs 2022 tarihlerinde

→ Ankara Türkiye Eğitim Şantiyesinde İGA Havalimanı İşletmesi

A.Ş adaylarının Yangın Yalıtımcısı,

→ Ankara Türkiye Eğitim Şantiyesinde Bireysel başvuruda

bulunan adayların İnşaat Boyacısı,

→ İstanbul İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. İşletmesi

adaylarının Ahşap Kalıpçı,

→ İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerimizde SYK Boya firmasının çalışanlarının İnşaat Boyacısı

mesleki yeterlilik sınavı yapılmıştır.

…………………



KAMU İHALE MEVZUATI
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KİK’in 4735 S.Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına 

İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kararı

Kurum web sayfasında, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin

Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin

Olarak 18/05/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-171 Sayılı Kurul Kararı

yayımlandı. Ek fiyat farkı uygulamaları bakımından geçerli olup

olmadığı hususuna ilişkin olarak:

Ek fiyat farkı için 1/12/2021 tarihinden önce 4734’e göre ihale

edilme kriteri, 1/4/2022 tarihine kadar genişletildi. Ancak

15/4/2022 tarihi itibarıyla devam etme şartı getirilerek, bu

tarihten önce kabulü/geçici kabulü yapılmış sözleşmeler için ek

fiyat farkı verilmesi imkânı kaldırıldı. Ek fiyat farkı hesabı yapılacak

dönem 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri ile sınırlandı.

Garzan Barajı Ve Hidroelektrik Santrali Batman 

FERNAS

Geçici Altıncı Madde



KAMU İHALE MEVZUATI
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KİK’in 4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine 

İlişkin Kararı

İdarelerce tesis edilecek işlemlerde dikkate alınması Karar’da

özetle aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

Sözleşmenin feshedilip tasfiye edilmesinde, gerçekleşme

oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğinin

tespitinde,

15/4/2022 tarihi itibarıyla onaylanmış olan hakedişlerin toplam

tutarının (iş artışları dahil, fiyat farkları ve KDV hâriç, sözleşme

fiyatları ile yapılan iş/teslimat tutarının) ilk sözleşme bedeline (iş

artışları, fiyat farkları ve KDV hâriç) bölünmesi suretiyle bulunan

oranın dikkate alınması gerekecektir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Tereddütlerin

giderilmesi” ile ilgili alınan Kamu İhale Kurulu kararlarının,

farklılık arz eden ve yukarıda yer verilen hususlar hariç olmak

üzere, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6

ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar bakımından

yapılacak ek fiyat farkı hesabı için de geçerli olacaktır.

Geçici Altıncı Madde



MALİ HAYAT
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Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Basit usulde tespit olunan 

kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar 

yapılmış ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Tebliğ, Gelir İdaresi Başkanlığınca aşağıdaki maddeler

kapsamında özetlenmiştir:

Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançlarının gelir

vergisinden istisna edildiği ve bu kazançlar için beyanname

verilmeyeceği,

Bu mükelleflerin belge düzenleme ve kayıt tutma

yükümlülüklerinin devam ettiği,

Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari

faaliyette bulunulduğu durumlarda basit usulden

faydalanılamayacağı,

Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve

benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi halinde de

basit usulden faydalanılacağı,

İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit

usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak

çalışılmasının (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak

çalışma gibi), basit usulün ihlali sayılmayacağı,

hususlarında açıklamalara yer verilmiştir. Tebliği bağlantıdadır.

Gelir Vergisi Genel Tebliği

https://www.gib.gov.tr/node/159836


ÇALIŞMA HAYATI
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Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik 

Merkezlerinde iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden 

sonuçlandırmak için “SGK İşveren Temsilciliği” uygulamasının 

yakın zamanda başlatılacak

Sendikamız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve üst

düzey temsilcileri ile bir araya geldiği toplantılarda gündeme

getirilen ve üst kuruluşumuz Türkiye İşveren Sendikaları

Konfederasyonu ile öneri olarak paylaşılan ‘SGK İşveren

Temsilciliği’ uygulaması hayata geçirilecek.

İşveren Temsilciliği Uygulaması

Derin Su Deşarjı Boru Hattı-Sochi

ARAS-MARİN



ÇALIŞMA HAYATI
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Uygulama Neler Getirecek?

 Uygulama ile çok sayıda işçi istihdam eden işverenlerin ve

işyerlerinin başvurularını en kısa süre içerisinde almak, takip

ederek sorunları hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile

sonuçlandırmak amacıyla taşra teşkilatındaki personel

arasından “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecektir.

 Uygulama ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi

hedeflenmektedir.

 Uygulama, ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl

Müdürlüklerinde başlatılacak, sonuçlarına göre diğer il

müdürlükleri de dahil edilecektir.

Ayrıca bu uygulama ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması

beklenmektedir:

 İşyerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına

göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı

nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması,

 İş süreçlerinin kısaltılması,

 İş ve işlemlerin takibinin yapılmasıyla hızlı sonuçlandırılması

sağlanacaktır.

İşveren Temsilciliği Uygulaması



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

16

24 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime

İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı

Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında

Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

…………………



TÜİK 2022 yılının ilk çeyreğinin yapı ruhsatı verileri açıkladı.

Rakamlar konut yatırımlarının azaldığını işaret etmekte. Zira

2021 yılının ilk çeyreğinde 33.606 bina için yapı ruhsatı verilirken

2022 yılının ilk çeyreğinde 26.040 bina için yapı ruhsatı verildi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yapı Kullanım İstatistikleri 



İl bazında bakıldığında yoğunluk İstanbul’da Yapı Kullanım

Ruhsatı verilen bina sayısı 2.864 olmuştur. Buna karşılık Yapı

Ruhsatı Verilen bina sayısı sıralamasında yer alan son 41 il için

1951 binaya yapı ruhsatı verilmiş. İstanbul’u takip eden iller İzmir,

Muğla ve Kocaeli.

EKONOMİDE BU HAFTA

Yapı Kullanım İstatistikleri 



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişki konut fiyat

endekslerini açıkladı. Yurt İçi Üfe’de yer alan inşaat girdilerindeki

yüksek artış, genel enflasyon oranları artışı, döviz kurundaki

yükseliş doğrudan konut fiyatlarına yansıyor. Konut fiyatları

ortalama geçtiğimiz yıla göre nominal %110 artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi 



İstanbul için ortalama konut fiyat endeksi istatistiklerinde Birim

Fiyat m2 si 15341,9 TL olarak açıklandı. Örneğin 120 m2 olan

konut fiyatı ortalama 1,8 milyon TL olarak hesaplandı. Konut

fiyatları kıyı illerde de yüksek artış gösteriyor. Aydın, Denizli,

Muğla bölgesinde konut fiyat endeksleri 129,60 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi 



Merkez Bankasının 1744 iş yeri ile yapmış olduğu anket

sonucuna göre Reel Kesim Güven endeksi bir önceki aya göre

%0,3 puan düşüş gösterdi. Nisan ayında Reel Kesim Güven

Endeksinde sınırlı artış görülmüştü.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi



Ankete katılanların %80 kayıtlı sipariş miktarlarının mevsim

normallerinde olduğunu belirtmişlerdir. Sanayi dalında genel

gidişat konusunda aynı kalacağını düşünenlerin oranı %70 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi



Mayıs ayı sektörel güven endekslerinde hizmet ve perakende de

yükseliş olurken, inşaat sektörü güven endeksi düşüş gösterdi.

İnşaat sektöründe güven endeksi 2021 Ağustos ayından beri

düşme eğiliminde.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sektörel Güven Endeksi



İnşaat sektörünü kısıtlayan temel faktörlere bakıldığında

yoğunluk 31,1 ile finansman ağırlıklı olmuştur. Ankete

katılanlardan talep yetersizliği olduğunu belirten reel sektör

temsilcisi oranı ise %16,1 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Sektörel Güven Endeksi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2022 yılı Mayıs ayı için

reel sektör, finansal sektör, profesyonellerin ortalama

tahminleriyle oluşturduğu beklenti anketlerini açıkladı. Piyasa

katılımcıları hem enflasyon hem de döviz kuru beklentilerini

yukarı revize etti. Piyasa Merkezin politika faizini sabit tutacağını

tahmin etmekte.

EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcıları Anketi 



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası toplantısı

kurulundan çıkan kararda piyasa beklentilerine paralel olarak

politika faizi değişmeyerek %14’de sabit tutuldu. Böylece

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısından beri politika faizini sabit

tutmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantısı



PPK’nın bu toplantısında önceki metinlerden farklı olarak

değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika

adımlarının devreye alınacağı ifadesi kullanıldı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantısı



Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayı sonuçlarına göre reel kesim,

inşaat güven endeksindeki düşüşe rağmen yükselerek

ekonomide iyimserliğe işaret eden 100 değerine yakınsadı.

Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında 96,7 oldu

EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi 



Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ve

tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksini kapsayan Tarımsal

Girdi Endeksi Mart ayında da artış gösterdi. Şubat ayında %10

artan endeks Mart ayında %100’ün üzerinde artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Tarımsal Girdi Endeksi 



Dış talep koşullarındaki olumlu seyir ve hizmet gelirlerindeki

toparlanma, cari işlemler dengesini desteklerken, küresel emtia

fiyatlarındaki yükseliş cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi

geciktirmektedir

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal İstikrar Raporu 



TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri arasında en fazla değer

yitiren para birimi arasında yer almakta.

Hafta başında dolar Hazine ve Maliye Bakanlığının TL’nin

güçlenmesi yönünde piyasaya süreceği yeni enstrümanlara

yönelik beklentisi ile yükselişteki ivme TL yönüne çevrilmişti.

Ancak TL takip eden günlerde yeniden değer kaybına uğrayarak

16 TL seviyesi üstünden satış gördü.

Cuma günü ABD büyüme oranlarının daralma olarak

açıklanmasını takiben doların kısmi güç kaybetmesi ile küresel

piyasalara paralel olarak TL sınırlı değer kazandı.

Dolar endeksi Perşembe 102 değerinin altını zorladı. Cuma ise

101 değerini aldı. Çarşamba günü küresel piyasalara paralel

Euro/TL cephesinde ise Euro lehine bir tablo oldu . Ancak

haftanın son iş gününde ibre yenden dolar lehine döndü.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altında ekonomik konjonktüre bağlı olarak küresel piyasalarda

yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bir tarafta Rusya’nın

Ukrayna istilasının sonunun öngörülememesi, diğer taraftan

enflasyon, küresel ölçekte büyüme öngörülerinin daralması son

günlerde altını güvenli liman haline getirdi.

ABD 10 yıllık devlet tahvili yüzde 2,9’a yükseldikten sonra 2,84’e

kadar geriledi. Haftanın son iş günü hem altın hem de ABD 10

yıllık faizleri yükseldi.

Gram altın 950 TL eşiğinin yukarısını sabitlemiş gözüküyor.

Çeyrek altın Cuma günü yeniden 1.578 TL’den satış gördü. Altın

2021 yılının ocak ayına kıyasla yatırımcısına nominal %113

kazanç; 10 gün öncesine kıyasla %6,33 kazandırdı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Enerji fiyatları beş haftadır üst üste artmaya devam ediyor.

Her hafta yeni değerler test ediliyor. Cuma Brent Petrol 119

dolar seviyesine kadar yükseldi. Amerikan tipi petrol ise 115

dolara kadar yükseldi.

ABD’de dönemsel petrol talebindeki artış nedeniyle fiyatlar

yukarı yönlü baskılanmakta. Talep artışını takiben ABD'nin

ticari ham petrol stokları geçen hafta beklenenden fazla azaldı.

Rusya’dan petrol tedarikinin azaltılması beklentisinin getirdi

arz kısıntısı da fiyatları yukarı ivmeliyor.

Öte yandan petrolde gündem Ukrayna’daki savaş ile

şekillenmeye devam ediyor. Bloomberg’in haberine göre

Rusya’daki yüksek stoklara rağmen savaş nedeniyle Rusya’dan

ithalat kısıtlamaları ülkeleri Çin ve Hindistan’a yönlendirmekte.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta hem motorine hem de benzine zam geldi. Son olarak

Cuma günü gelen zammın ardından dün gelen (28 Mayıs )

zammın ardından Benzin 25 TL’nin üstüne çıktı. Yurt içinde

dolar/TL’deki yükseliş, Brent Petrolün 120 dolar seviyelerine

yakınsaması akaryakıt fiyatlarına zam getirdi.

Rusya’daki gelişmeler yurt içi piyasayı doğrudan etkilemekte.

Moskova Ticaret Müşavirliğinden yapılan açıklamada 2022

yılında Rusya’nın petrol üretiminin %5-8 oranında azalarak

480-500 milyon ton aralığında gerçekleşeceği açıklandı.

Yaptırımlar sonucunda Rusya’nın günlük petrol üretimi Mayıs

ayında Nisan ayına göre ortalama 1,4 milyon tondan 1,37

milyon tona geriledi. Rusya’da üretiminde vuku bulan düşüşe

bağlı olarak küresel petrol üretiminde de gerileme yaşanmış

ve günlük küresel üretim 710 bin varil azalarak 98 milyon varil

seviyesine gerilemiştir.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir önceki haftaya göre

2,5 milyar TL arttı.

Döviz mevduatı 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1,4

milyon dolar azaldı. Gerçek kişilerin tüzel mevduatı azalırken,

tüzel kişilerin döviz mevduatında artış oldu.

6 Mayıs itibariyle bankacılık sektöründe bireysel kredi

kartlarında toplam bakiye 249,0 milyara ulaştı Takibe giren

alacakların oranı %2,6 oldu. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama

faiz oranı son iki hafta için %23,0’dan, %23,3’e yükselirken,

konutta ise %18,6’dan %18,4’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 5,5 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 %1,80-2,75 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk üç ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 272 bin 582

kişi olarak %141,2 arttı, tüketici kredilerinde 340 bin 084 kişi ile

%171,9 artış gerçekleşti.
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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

Erdoğan'dan 'faiz-enflasyon' tepkisi: Bir kısmı zırcahil, bir kısmı

hain

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde ilişkisi

kalmayan gösterge faiz-enflasyon dayatmasını tek kurtuluş

reçetesi gibi önümüze koyanların bir kısmı zırcahil, bir kısmı ise

alenen haindir" dedi.

TCMB'nin net rezervi 4 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 10

milyar doların da altına geriledi. Son 5 haftada düşüş 9,6 milyar

dolara ulaştı.

Alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV oranı arttı

Alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV tutarı artırıldı. Buna göre;

alkollü içeceklerdeki artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada

yüzde 10 oranında artış yapıldı.

Yabancıdan bir haftada 672 milyon dolarlık satış

Yabancı yatırımcılar, 20 Mayıs ile biten haftada 603,2 milyon

dolarlık hisse senedi, 67.3 milyon dolarlık DİBS ve 1.9 milyon

dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı.

Moody's Türkiye enflasyon beklentisini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Mart ayında yüzde 35

olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde

52,1'e yükseltti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kısa vadeli dış borç stokunda yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre,

orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az

kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre

kısa vadeli dış borç stoku 181,4 milyar dolar oldu. Böylelikle bu

veride rekor seviye kaydedildi.

Bloomberg HT’nin büyüme anketi açıklandı

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin anketine göre Türkiye

ekonomisinin 1. çeyrekte yüzde 7.20 büyümesi, 2022 yılının

tamamında ise büyümenin yüzde 3.50 olması bekleniyor.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bankacılık Kanunu'ndaki değişiklik TBMM'de kabul edildi

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TEİAŞ'tan TL sözleşmelere ek fiyat farkı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Aralık 2021

tarihinden önce alımı yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin

Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde hesaplanan fiyat

farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu güncellemedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin

kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisanslar verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa

Yılmaz, Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını verdiklerini

açıkladı.

Şirketlerin yüzde 64'ü çalışanlarına bu yıl ek zam yapacak

Mercer Türkiye ve PERYÖN iş birliğinde yapılan ‘Nisan 2022

Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin sonuçlarına göre 2022

yılında firmaların yüzde 63,9’u ek ücret artışı gerçekleştirecek.

Firmaların 2022 yılında yapacağı ücret artışı ise ortalama yüzde

58 olacak.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.5 daraldı

ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.4'ten

yüzde 1.5'e revize edildi.

ABD'de tüketici güveni son 11 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi,

mayısta aşağı yönlü revize edilerek 58,4 ile Ağustos 2011'den bu

yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Fed tutanaklarında 50 baz puanlık faiz artışı mesajı

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

tutanaklarda, Fed üyelerinin önümüzdeki birkaç toplantıda

hedef aralıktaki 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar

verdiği vurgulandı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Rusya Merkez Bankası'ndan 'olağanüstü' faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantısında politika faizini

300 baz puan indirimle yüzde 11'e çekti.

Rusya dolar borçlarını ruble ile ödemeye devam edecek

Rusya Maliye Bakanlığı dolar borçların ruble ile ödenmeye

devam edeceğini açıkladı.

S&P Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Ukrayna’nın kredi notunu

Rusya’nın saldırısının önceki tahminlerden daha zarar verici

boyutta olması nedeniyle bir kademe düşürdü. Ülkenin yabancı

para cinsinden kredi notu CCC+’ya düşürüldü

ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro

Bölgesi'nin resesyona girmesi olasılığının Banka'nın temel

senaryosu içerisinde olmadığını belirtti.

Lagarde: AMB 3. çeyrek sonunda negatif faizden çıkabilir

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde negatif faiz

politikasının Eylül ayı sonunda bitebileceğini söyledi.

AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'dan ithal edilecek

bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle kaldırılmasını

sağlayacak düzenlemeye onay verdi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Çin ve Hindistan Rusya'dan rekor petrol alımı yaptı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok ülke

Rusya'dan petrol ithalatını azaltırken Asya'daki en büyük iki alıcı

olan Hindistan ve Çin rekor hacimde Rus petrolü aldı.

Rusya’da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğunda

değişiklik

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki

mecburi satış oranını yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürdü.

Dünya Bankası: Küresel karbon fiyatlandırması rekor gelir

sağladı

Dünya Bankası, küresel karbon fiyatlandırması sonucu sağlanan

gelirin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artışla 84

milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Nijer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı güneş enerjisi

alanında iş birliği yapmak için ülkemiz firmalarını Nijer'e davet

etmek istemektedirler.

Nijer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı , ülke genelinde

Güneş enerjisinden elektrik üreten santral kurulmasına yönelik

ülkemiz firmalarını Nijer'e davet etmektedirler. Yap işlet devret ve

elektrik alım garantili yapılacağı belirtilen iş bilirliği kapsamında

ülkemiz firmaları ile irtibat kurmak istemektedirler.

İletişim kişisi: Maazou Noma (Bakan özel kalemi) Te:

+22796709116 mail:nomagalo32@gmail.com

Cezayir 3000 Konut Projesi

KUR 



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Yunanistan’dan İklim Yasası

Yunanistan, iklim değişikliğiyle mücadele ve 2028 yılına kadar

elektrik üretiminde kömürden vazgeçmeye yönelik hedefler

belirleyen ilk iklim yasasını 26 Mayıs Perşembe günü

Parlamentosunda yapılan oylamayla kabul etmiştir.

Nijerya ve 13 Afrika ülkesi sınır ötesi menkul kıymet ticaretine

başladı

Nijerya, Güney Afrika, Mısır, Kenya, Mauritius, Kazablanka,

Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer,

Senegal ve Togo, menkul kıymet ticareti için ortak bir

platform oluşturdu. Bu sınır ötesi ticaret projesi, yatırımcıların

Afrika'da listelenen tüm menkul kıymetlere erişimine olanak

tanıyacak

Fas’ta İhale

Fas Yerel Kalkınma Şirketi “Skhirat-Temara Aménagement et

Developpement” tarafından, 3 lot/bölüm şeklinde Hassan II

caddesinin geliştirme işleri için ihale açılmıştır. Şirket

tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının,

servicemarche@stamenagement.ma e-posta adresine

başvuru göndererek alınabileceği veya kamu ihaleleri

portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin

edilebilecektir.



DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak

isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" belirtti.

→ Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ana

ihracat yollarını kapatması nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat

arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu

belirterek, “22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor” dedi.

→ ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve

İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde

sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci

yakından izlediğini söyledi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri

nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler

Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

→ Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile ortak basın

toplantısı düzenleyen İsveç Başbakanı Magdalena

Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları

tartışmalarıyla ilgili, "Kesinlikle terör örgütlerine para ya da

silah göndermiyoruz." dedi.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve

Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına

alınmasını kolaylaştırıcı karar imzaladı.

→ ABD’nin Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı

saldırıda 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21 kişi hayatını

kaybetti.

→ İran'da hava kirliliği nedeniyle başkent Tahran başta olmak

üzere birçok kentte okullar, üniversiteler ve bazı devlet

kurumları tatil edildi.

→ ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisiyle birlikte gündeme

alınan yeni Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne yeni ülkelerin

katılacağı açıklandı. Dünya ekonomisinin yüzde 40'ını

kapsaması beklenen çerçeveye Çin davet edilmedi.

48
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Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta, yavaş

fakat somut şekilde ilerlediğini bildirdi.

→ Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin biri

kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptığını

duyurdu.

→ İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan

Sayad Khodayari İran’ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast

sonucu hayatını kaybetti.
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KÜLTÜR SANAT

CSO & Bomsori Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkent Kültür Yolu

Festivali kapsamında, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü, Kore-

Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıldönümü etkinliği ile sahne

alacak.

Konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Güney Kore

doğumlu, Dünyaca ünlü yarışmalarda büyük başarılar elde etmiş

pek çok ilke imza atmış, Keman Sanatçısı nam-ı diğer ‘’Baharın

sesi’’ Bomsori Kim’e eşlik edecek.

Konsere ilişkin bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

"Sinan" operası, 29 Mayıs akşamı yeniden AKM sahnesinde 

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı ile dünya prömiyerini

yapan "Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında

29 Mayıs'ta AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda

sahnelenecek.

Librettosunu Halit Refiğ'in "Koca Sinan" adlı eserinden yola

çıkarak Bertan Rona'nın kaleme aldığı eserin müziklerini Hasan

Uçarsu yaptı. Eserde İDOB Orkestrası'nı Şef Zdravko Lazarov

yönetecek.
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KÜLTÜR SANAT

Coşkun Aral’dan «Dünyadan Notlar» 

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı, modern zamanların Evliya

Çelebisi Coşkun Aral’ın gittiği coğrafyalarda farklı kültürleri,

gelenekleri, inançları kısaca insana dair ve insani ne varsa

kadrajına aldıklarından oluşan Dünyadan Notlar serisinde keyifli,

renkli bir görsel yolculuk ziyaretçilere sunuluyor.

Sergi 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında Galata Kulesi’nde.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa
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