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Sektörümüzün saygın temsilcilerinden oluşan üye

firmalarımız, depremin ilk anından itibaren mevcut malzeme,

makine ve teknik imkanlarının tamamını seferber etti.

Bu acı günlerde milletimizin yaralarına bir nebze de olsa

merhem olmak için sendikamız da üyelerimizin destekleri,

Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ işbirliği ile 150

konteynerden oluşan bir konteyner yaşam merkezi kurmak

üzere harekete geçti.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için Adıyaman’da

yapımına başlanan Konteyner Yaşam Merkezi için çalışmalar

sürdürülüyor. İNTES ailesi olarak üyelerimizin destekleriyle bu

çalışmaların artacağı inancındayım.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Deprem felaketinin üzerinden yaklaşık bir

ay geçti. Acımız ilk günkü gibi taze ancak

birlik ve beraberlik duygumuz da öyle.

Ülkece ilk günden itibaren tek yürek

olduk çünkü biliyorduk ki Türk milleti her

türlü zorluğu dayanışma ile aşmıştır,

aşacaktır.



Adıyaman Konteyner Yaşam Merkezi Çalışmamız
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FAALİYETLERİMİZ

Sendikamız koordinasyonunda, üye firmalarımızın destekleriyle

Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ işbirliği ile depremden

etkilenen vatandaşlarımız için Adıyaman’da yapımına başlanılan

Konteyner Yaşam Merkezi çalışmalarımız sürüyor.



Adıyaman Konteyner Yaşam Merkezi Çalışmamız
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FAALİYETLERİMİZ

Üye firmalarımızın destekleriyle 150 konteynerin bölgeye

sevkiyatına geçtiğimiz hafta içinde başlandı. Ulaştırma ve

Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü

Abdulkadir Uraloğlu ve Koordinatör Vali Tuncay Sonel ziyarette

bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yabancı Ülke İş Mevzuatları Çeviri Çalışmalarımız
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FAALİYETLERİMİZ

Sendikamız tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış

İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada,

yabancı ülke iş mevzuatlarının resmi çevirileri Bakanlık ve

Bakanlık aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı’nca teyit edilerek

uygulamalarda kullanılacak resmi metinler oluşturulmaktadır.

Bu çalışma kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce;

Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Kosova İş Kanunlarının

çalışması tamamlanmıştır.

Arnavutluk, Katar, Azerbaycan, Cezayir, Ukrayna, Rusya

Federasyonu ve Türkmenistan İş Kanunlarına ilişkin çalışmalar

ise Bakanlık nezdinde devam etmektedir.

Bakanlığa gönderilmiş olan tüm kanun çevirilerine web sitemiz 

üzerinde bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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


DEPREM GÜNDEMİ

→ Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Meclis Araştırma

Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı 3 Mart tarihli

Resmi Gazete'de yayımlandı.

→ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin

konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış

olacağız" dedi.

→ Bakan Kurum, İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli

konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirledikleri 2

rezerv alana taşıyacaklarını bildirdi.

→ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem

bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar

faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini söyledi.

→ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli

depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime

başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

→ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli 6

Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde

işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki haciz

işlemlerini kaldırdı.
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Alınan Kararlar/ Duyurular



Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve 

Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
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Kamu İhale Uygulamaları 

DEPREM GÜNDEMİ

Kamu ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin tedbirleri de içeren

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, 6/2/2023 tarihinde

ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle olası

mağduriyetlerin/hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla

alınan tedbirlere yer verilmiştir. Kararname ile,

 OHAL ilan edilen illerde yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun

40’ıncı, 41’inci ve 42’nci maddelerinde belirlenen sürelere ilişkin

hükümler uygulanmaksızın doğrudan sözleşme

imzalanabilecektir.

 Şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu üzerine yüklenicinin

değişmesi gerekmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan yeni

isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine

getirmemesi halinde mevcut sözleşme feshedilmeksizin işe

devam edilecektir.

 OHAL süresi içinde sözleşme imzalamaya davet edilen

isteklinin, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle

sözleşme imzalaması için on güne kadar ek süre verilebilecektir.

 Bu ihalelerde, sözleşmeye davet edilen isteklilerin depremden

kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme

imzalayamaması halinde, haklarında ihalelere katılmaktan

yasaklama kararı verilmeyecektir.



Olağanüstü Hal Kapsamında 03 Mart 2022 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Kararname ile bazı tedbirler alındı
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DEPREM GÜNDEMİ

 Merkezleri olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan dernekler

bakımından beyannamelerin verilme süresi olağanüstü hal

süresince duracaktır. Söz konusu derneklerin 6/2/2023

olağanüstü hal süresince yapılması gereken genel kurul

toplantıları bu sürenin sonuna kadar yapılmayabilecektir.

 Dernekler, yer alan amaç ve çalışma konularına bakılmaksızın

yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunabilecekler.

 Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişiler ile

olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunduğunu belgeleyen

kişilerin kayıp veya kullanılamaz durumda olan Türkiye

Cumhuriyeti kimlik kartı, ikamet izni belgesi, çalışma izni ve

çalışma izni muafiyeti belgeleri, pasaport ve sürücü belgelerinin

yenilenmesinde; olağanüstü hal süresince değerli kâğıt bedeli

ile çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve ikamet izinlerinden

yeniden harç alınmayacak.

 Süresi üç yıldan az olan umuma mahsus pasaportlar harç

alınmaksızın üç yıl süreli olarak düzenlenecek.

 Deprem nedeniyle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelen

sürücü belgeleri için de değerli kâğıt bedeli alınmayacak.

Hukuki Düzenlemeler
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DEPREM GÜNDEMİ

 Olağanüstü hal ilan edilen illerde araç tescil plakası üzerinden

tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin trafik idari para cezası

karar tutanağı düzenlenmeyecektir. Düzenlenmiş olanlar ise

tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri

alınacaktır.

 Olağanüstü hal ilan edilen illerde meydana gelen depremlere

ilişkin arama ve kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak

üzere bu illerde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir

halinde bulunan taşıtlara ilişkin idari para cezası karar tutanağı

düzenlenmeyecek. Düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil

edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınacaktır.

 Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişilere ait

araçlar ile 6/2/2023 tarihinden sonra bu illerde bulunduğu

belgelendirilen araçlardan, 2918 sayılı Kanunun 34 üncü

maddesi ve ilgili mevzuat gereğince yaptırılması zorunlu olan

araç muayenelerinin geçerlilik süreleri 6/2/2023 (bu tarih dâhil)

tarihinden itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar

dolanların, araç muayene işlemleri olağanüstü hal süresinin

sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde

gerçekleştirilebilecektir.

Hukuki Düzenlemeler

Olağanüstü Hal Kapsamında 03 Mart 2022 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Kararname ile bazı tedbirler alındı



Eğitim ve Öğretime Yönelik Alınan Tedbirler 
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DEPREM GÜNDEMİ

 Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet

eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda

eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki

Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden

öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve

bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine

devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023

Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı

payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacaktır. Şayet

katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları

tarafından öğrencilere iade edilebilecek.

 Olağanüstü burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya

başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa

yerleştirilmeleri veya özel öğretim kurumlarına nakil olmaları

halinde bu kapsamda ödenen bursları 2022-2023 eğitim

öğretim yılı sonuna kadar kesilmeyecektir.

 Depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden

okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine;

parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın,

örgün öğretime devam etmek şartıyla, 2022-2023 eğitim

öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen

burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecektir.

Hukuki Düzenlemeler



Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve 

Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
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Kamu İhale Uygulamaları 

DEPREM GÜNDEMİ

6 Şubat 2023 tarihi itibariye;

 Ticari merkezi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan

yüklenicinin, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde

yükleniminde bulunan sözleşmeleri,

 Şubesi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan

yüklenicinin, aynı şubesi tarafından olağanüstü hal ilan

edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,

sözleşmenin tarafı olan idarenin onayıyla devredilebilecektir.

OHAL ilan edilen illerdeki idareler tarafından 4734 sayılı Kanun

kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin, depremden

kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle

tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, bu ihalelere

yönelik durdurma, erteleme, yenileme, iptal etme ve diğer

tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumu’nun yetkili olacaktır.

Yapılan düzenlemelerin OHAL süresinin bitimine kadar

doğrudan teminle yapılan alımlara ve 4734 sayılı Kanun ve bu

kanundan istisna edilen alım, ihale ve sözleşmelere

uygulanacaktır. Ayrıntılar bağlantıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230303-9.pdf


Vergi Hukukçusu Av. Arb. Dr.Y.Burak ASLANPINAR:

«İhalelerde ödenen damga vergilerinin önemli bir kısmının 5 

yıl geriye dönük olmak üzere faiziyle birlikte iade alınabilecek.»
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Anayasa Mahkemesi Kararı

MEVZUAT

28 Şubat 2023 tarihli RG’de yayımlanan Anayasa

Mahkemesi’nin 13.12.2022 tarihli ve E:2022/125, K:2022/162

sayılı Kararı ile kamu ihalesinin iptali veya ihale üzerine

bırakılan isteklinin değişmesi nedeniyle uygulanamaz hale

gelen sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisinin iade

edilmeyeceğine dair kanun hükmü iptal edildi. Böylece iptal

edilen ihalelere ilişkin olmak üzere, hem ihale kararı hem de

sözleşme üzerinden ödenen damga vergilerinin iadesi

mümkün hale geldi. Daha önce de 488 sayılı Damga Vergisi

Kanunu'nun Ek 2. maddesinin 4. fıkrasında geçen ve

uluslararası kamu ihalelerinde damga vergisi istisnasını

düzenleyen “ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibaresi

Anayasa Mahkemesi’nin 28.04.2021 tarih ve 31468 sayılı RG’de

yayımlanan 24.12.2020 günlü E:2020/15, K:2020/78 sayılı Kararı

ile iptal edilmiş ve böylece yabancı firmalarca teklif verilmeyen

yabancı katılımcıya açık uluslararası ihalelerde de damga

vergisi istisnası mümkün olmuştu. Bu kararları yorumlayan

İNTES Akademi Eğitmenlerimizden Vergi Hukukçusu Av. Arb.

Dr.Y.Burak ASLANPINAR, İhalelerde ödenen damga vergilerinin

önemli bir kısmının 5 yıl geriye dönük olmak üzere faiziyle

birlikte iade alınabileceğini, konu hakkında emsal nitelikte

güncel yargı kararlarının mevcut olduğunu belirtti.



EYT ilgili düzenlemeleri içeren 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. 

7438 sayılı Kanun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

13

Sosyal Sigortalar Uygulamaları

ÇALIŞMA HAYATI 

Kanun teklifi ile işverenin sosyal güvenlik destek priminden

yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar

işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Buna göre;

 Aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya

emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde

yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya

emekli aylığından yararlanacak.

 Yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış

bildirgesi verilenlerin 30 gün içinde en son çalışılan özel

sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi

çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primi

işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar

Hazinece karşılanacak.

 Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden

yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu

indirimden tekrar yararlanılamayacak.

 Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme

yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu
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Sosyal Sigortalar Uygulamaları

ÇALIŞMA HAYATI 

SGK web sayfasında yapılan duyuruda yaşlılık aylığına hak

kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılara aylık

bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış

bildirgelerinin verilmesi sonrası Kuruma “Gelir/Aylık/Ödenek

Talep Belgesi” ile başvurulması yeterli olacağı açıklandı. Buna

rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden

önce “Emekli Olur” yazısı ile sigortalıların Kuruma

yönlendirildiği, emekli olabilmeleri için Kurumdan bu yazının

temin edilmesine gerek olmayacağı vurgulandı.

Kurum tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler

arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal

Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca

www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli

Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak

için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip

getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı

tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır.

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/


Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı
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Vergi Uygulamaları

MALİ HAYAT

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen; ticari kazanç,

zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul

sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer

kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için

yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2023 tarihleri

arasında verilecektir.

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen

depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde

deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler

ile ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek

mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve

Sorumluluk Sözleşmesi bulunan mücbir sebep ilan edilen

yerler dışındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken

beyannameler 15.08.2023 tarihine kadar verilebilecek ve bu

beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler

ise 31.08.2023 tarihine kadar ödenebilecektir. Öte yandan,

mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler yukarıda

belirtilen tarihlerden önce vergi beyannamelerini vererek

ödemede bulunabileceklerdir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde

vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi

beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.



Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel 

Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 

Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Özel Tüketim Vergisi

MALİ HAYAT

Resmi Gazete’nin 3 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan sayısı ile

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede

87.03 tarife pozisyonunda ve “--Sadece elektrik motorlu

olanlar” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi

oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden

belirlendi.

Bu kapsamda bulunan sadece elektrikli motora sahip binek

otomobillerin matrahına göre daha düşük orandan

vergilendirilmeleri sağlandı.

Buna göre matrah aşağıdaki şekilde tespit edildi.



Kamu İhale Kurulunun 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 

Olarak Aldığı 22/02/2023 Tarihli Kararı
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Geçici Altıncı Madde

KAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhale Kurumunun web sayfasında, 4735 sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

İçin Alınan 22/02/2023 Tarihli ve 2023/DK.D-48 Sayılı Kurul

Kararı yayımlanmıştır.

Karar’da özetle;

Yapım işi sözleşmesinde 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı

maddesine istinaden yüklenici tarafından yapılan sözleşmenin

feshi ve tasfiyesi talebine ilişkin olarak hakedişlere giren ihzarat

iş kalemlerinin tutarının, gerçekleşme oranının tespiti hesabına

dâhil edilip edilmeyeceği hususuna ilişkin olarak:

Esaslar kapsamında sözleşmenin feshedilip edilemeyeceğine

ilişkin olarak gerçekleşme oranının tespitinde, 15/4/2022 tarihi

itibarıyla onaylanmış hakediş raporuna dâhil edilmiş olan

ihzaratın bedelinin (ihzarat için fiyat farkı ödenmiş ise fiyat farkı

hariç ihzarat bedelinin) dikkate alınması gerektiği sonucuna

varılmıştır.



ATAMALAR
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Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Abdulkadir Emin Önen merkeze alınmış ve bu suretle boşalan

Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Büyükelçiliğine İsmail Hakkı MUSA atanmıştır.



1915Çanakkale Köprüsü Kahramanmaraş’ta 1200 kişilik 

Konteyner Yaşam Merkezi Kurmaya Başladı 

19

ÜYELERİMİZDEN

1915ÇANAKKALE şantiyelerinde bulunan konteynerler

sökülerek Kahramanmaraş’ta yaşam alanına dönüştürülüyor.

Kurulumuna başlanan konteyner yaşam alanında yatak,

battaniye, dolap, klima, radyatör gibi eşyalar ile ısınma, elektrik,

sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetlerine ilave olarak

yemekhane, çamaşırhane ve lokal yapıları da bulunacak.

Ayrıca 1915ÇANAKKALE Köprüsü ve Malkara-Çanakkale

Otoyolu’nun inşaatını tamamlayarak işletmesini sürdüren

görevli şirketin ortakları olan DL E&C, Limak, SK ecoplant ve

Yapı Merkezi’nin de tüm imkanlarını seferber ederek

depremden etkilenen şehirlere münferit yardımlarını ve

konteyner kent kurulumlarını sürdürüyor.

1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ



ALARKO Şirketler Topluluğu’ndan deprem istihdam 

seferberliğine katkı
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ÜYELERİMİZDEN

ALARKO Şirketler Topluluğu deprem yaralarını sarmak için

çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu zorlu dönemde iş arayan depremzedelerimizin istihdama

geri kazandırılması için ALARKO Şirketler Topluluğu bu kez

deprem istihdam seferberliğine katılıyor. Belirli pozisyonlarda iş

arayışı bulunan depremzede adayların başvurularını kariyer.net

üzerinden yapılmasını bekliyor.

ALARKO HOLDİNG

Garson/Alarko Turizm Grubu/ 

Muğla

Komi/Alarko Turizm Grubu/ 

Muğla

Kat Görevlisi/Alarko Turizm Gç

Muğla

Bakım Sürveyan Yrd. Medaş/Konya

Yapım Mühendisi

Medaş/ Konya

-Master Plan Mühendisi/ 

Medaş/Konya

-Sistem İşletme 

Mühendisi/Medaş/Konya

-Tesis Kabul ve Kontrol

Müh. Medaş/Konya

-Yazılım Mühendisi/ 

Mepaş/Konya

-İşçi-Klima Santrali/Alarko 

Carrier/Kocaeli-Gebze

-Teknik Destek Müh.i/Alarko 

Carrier/Ankara

-Ofis Sorumlusu/Alarko 

Carrier/Adana

-Teknik Ressam /Alarko Carrier/ 

Kocaeli-Gebze

-ERP Uzmanı/Alarko 

Holding/İstanbul-Ortaköy



EKONOMİDE BU HAFTA

Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

Türkiye ekonomisi pandeminin başladığı 2020 yılı Mart ayı

sonrasında üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşamıştı (-10,3). Takip

eden çeyreklik dönemlerde ise pozitif büyüme gösterdi. 2022

yılının tamamında bir önceki aya göre %5,6 büyüdü. İnşaat 2022

yılı büyümesine negatif katkı verdi. Salgın döneminin de ötesine

geçerek %-8,4 ile en sert düşüş gösteren sektör oldu. İnşaat

2020’de %5,5, 2021 yılında %0,6 daralma yaşamıştı.
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Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

Büyümeye en güçlü katkı özel sektör tüketiminden geldi.

Sektörler itibariyle hizmetler sektörü 2022'de ekonominin motor

güçlerinden biri oldu. Hizmetler sektörünün 2022 yılında

büyümesi %11,7 ile çift haneli kaydedildi. Sektörün büyümeye

katkısı 8,6 oldu. İnşaat sektörünün büyümeye katkısı ise 2,0 ile

sınırlı kaldı.
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Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

İlgili dönemde yerleşik hane halklarının nihai tüketim

harcamaları, 2022 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim

endeksine göre %19,7 arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının

GSYH içindeki payı %57,5 oldu. Yılın tamamında inşaat

yatırımları negatif, makine ve teçhizat yatırımları pozitif büyüme

gösterdi.

23
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Enflasyon Rakamları 

Enflasyon rakamlarını kapsayan şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat

Endeksleri ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri aşağı yönlü

eğilimini sürdürmektedir. Ekim 2022 tarihinde %157’ye kadar

yükselişin ardından baz etkisi ile TÜFE’de %55’lere varan düşüş

gözlemlenmektedir.

24
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Enflasyon Rakamları 

Hem TÜFE’de hem de ÜFE’de gözlemlenen artış ÜFE ve TÜFE

makasına yansımakta. ÜFE ve TÜFE arasındaki marj giderek

azalmakta. Temmuz 2022 yılında makas %65’e kadar yükselmişti.

İçinde bulunduğumuz dönemde ise %21,36’ya geriledi.

25



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 

2023 Şubat ayı enflasyon verileri beklentilerin altında geldi.

Ancak aylık bazda TÜFE’de artış serisi 50 aydır devam

etmektedir. Son olarak 2014 yılı Ağustos ayında (-0,10) değeri ile

gerileme gözlemlenmiştir. 2023 yılının Ocak ayında ise TÜFE

aylık bazda %6,7 artış gösterdi.
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Dış Ticaret İstatistikleri

Ticaret Bakanlığı 2022 Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret

istatistiklerini açıkladı. Dış ticaret açığı son üç aydır 10 milyar

doların üstünde değer alıyor. Aylık bazda hem ihracat hem de

ithalattaki azalış dolayısıyla dış ticaret açığı bir önceki aya göre

2,1 milyar dolar azaldı.
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Dış Ticaret İstatistikleri

Şubat ayında enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı

karşılama oranı 21,5 puan azalarak %73,5 olarak gerçekleşti. En

çok ithalat yapılan fasıla «Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve

bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli

maddeler, mineral mumlar» oldu. (6 milyar dolar).
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Ekonomik Güven Endeksi 

TÜİK’in açıkladığı şubat ayına ilişkin ekonomik güven

endeksinde eksenin yönü aşağı hareket ediyor. Ocak ayında

ekonomide güven bir önceki aya göre 1,3 artışın ardından bu ay

0,3 düşüş gösterdi. Alt göstergeler bazında sadece Reel Kesim

Güven Endeksine katılan temsilciler ekonomiye ilişkin

tahminlerini bir önceki aya göre pozitif yönde tahmin etti.
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

30

TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru
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Haftalık Kur Hareketleri

Yurt içinde dolar/TL’deki yatay seyir bu hafta da devam etti.

ABD'nin 10 yıllık devlet tahvil faizleri %4,07 ile yaklaşık dört

ayın en yüksek seviyesini test etti. Dolar bu koşullarda güçlü

seyrini korumakta.

Her ne kadar TL’de haftalardır süren yatay seyir devam etse de

kademeli artışlar ile yeniden 19,00 TL seviyesine yakınsaması

gözlemlenmektedir.

Küreselde doların yönünü belirleyen FED’den faiz artış

sinyalleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'da da tahvil

faizlerinde yükselişini sürdürmektedir. Haftanın son iş günü

Euro/Dolar paritesi Euro lehine seyir izledi. Dolar endeksinde

bir miktar geri çekilme oldu.
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Altında Haftalık Görünüm

32

Altın, FED yetkililerinin faizleri daha fazla yükseltmek

gerekebileceği uyarılarına rağmen haftayı yükselişle kapatmaya

hazırlanıyor.

ONS altın aralık ayında gösterdiği yükseliş yerini şubat ayında

kayba bırakmıştı. Ancak son haftada yeniden yükselişe geçti.

Buna paralel yurt içinde gram altın hem küreselden hem de

dolar/TL’deki kademeli yükselişten destek bularak 1.120 TL oldu.

ABD 10 yıllık devlet tahvil faizlerinde %4,05’lik seviyeye kadar

yükselmenin ardından %4,02’ye kadar gerilemesi altının ONS

fiyatlarını destekledi.

Bu kapsamda altın yatırımcısına 10 gün öncesine göre %2,52

kayıp yaşatırken, 2022 yılı Ocak ayına göre %45 kazanç sağladı.
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Enerji Piyasası

33

Petrol dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de enerji 

talebinin artacağı beklentisiyle yükseliyor.

Çin'in imalat aktivitesinde iyileşme olduğunu gösteren veri 

sonrası enerji talebinin artacağına dair beklentiyle petrol fiyatları 

yükselişte. Ancak bu yükselişi küreselde doların güçlenmesi 

baskılıyor. 

Hem dolarda hem de Avrupa’da faiz artışlarının devam edeceği 

yönündeki haberler resesyon beklentisini güçlendirerek emtiaya 

olan talep öngörüsünü baskılıyor.
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Para-Banka İstatistikleri

34

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 17 Şubat ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 4,8 milyar dolar azaldı. Azalış gerçek ve tüzel kişi

dolarizasyonundaki azalıştan kaynaklandı.

24 Şubat ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 503,2 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki haftada %1,6 ve %1,5 olarak

gerçekleşti. Ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı 24

Şubat ile biten hafta itibariyle son iki hafta %14,1’den, %12,8’e

geriledi. Konutta ise kredi faiz oranları %20,20 ve 19,90 oldu.

216,000

218,000

220,000

222,000

224,000

226,000

YP/milyon dolar

219,173

224,065

24.02.2023 17.02.2023
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Para-Banka İstatistikleri

35

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 44 milyar TL değerinde arttı.

Konut, taşıt kredileri ve diğer kredi türlerine olan talep arttı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli tüketici

kredilerinin tutarı 292,7 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %30’unu konut kredileri oluşturdu. 2022

yılında Bireysel Takip Borçlularından Borcu Devam Eden Gerçek

Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 900 bin 094 kişi olarak bir

önceki yıla göre %22 arttı, tüketici kredilerinde 1 milyon 627 bin

kişi ile bir önceki yıla göre %26,1 azalış gerçekleşti.

Konut

30%

Taşıt

4%

Diğer

66%
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Türkiye’nin Risk Primi 

Benzin ve Motorin Fiyatları
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya Bankası Raporuna Göre 6 Şubat Depremlerinin Fiziksel 

Hasarının 34 Milyar Doları Aşması Bekleniyor

Dünya Bankası’nın 27 Şubat’ta yayınladığı Küresel Hızlı Afet

Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporu’na göre,

 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem Türkiye'de

ülkenin 2021 yılı GSYH’sının yüzde 4’üne karşılık gelen

yaklaşık 34.2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı.

 Devam eden artçı şokların zaman içinde bu hasar tahminini

daha da yukarı çıkarabileceği belirtilmektedir.

37

 Tahmin edilen hasarın 

yüzde 81'inin yaklaşık 6,45 

milyon kişinin (Türkiye’nin 

toplam nüfusunun yaklaşık 

yüzde 7,4'ü) yaşadığı Hatay, 

Kahramanmaraş, Gaziantep, 

Malatya ve Adıyaman 

illerinde meydana geldiği 

vurgulanmaktadır. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099022723021250141/pdf/P1788430aeb62f08009b2302bd4074030fb.pdf
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB rezervleri 3 haftada 8,5 milyar dolar geriledi

TCMB verilerine göre 24 Şubat haftasında brüt rezervler 121,2

milyar dolara geriledi. Böylelikle 3 Şubat haftasından bu yana

TCMB rezervlerinde 8,5 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

İstanbul'un şubat enflasyonu yüzde 3,8

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da enflasyonun şubat

ayında aylık bazda %3,8 artışla yıllık bazda %78,6 seviyesine

gerilediğini açıkladı. Aynı veri ocak ayında %79,9 olarak

kaydedilmişti.

Bankaların toplam kârı Ocak'ta yıllık yüzde 95,7 arttı

Bankacılık sektörünün Ocak 2022’de 20,1 milyar lira olan toplam

net kârı Ocak 2023’te yüzde 95,7 artışla 39,3 milyar liraya

yükseldi.

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 30 bin lirayı aştı

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı'

araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat ayında

9 bin 425 TL’ye, yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi.

İmalat göstergesinde yatay seyir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan S&P Global/İSO

Türkiye imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI), şubat ayında

bir önceki aya göre değişmeyerek 50,1 düzeyinde gerçekleşti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Sanayi gazında indirim

BOTAŞ, Mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış

fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila

26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

Elektrikte gün öncesi piyasası azami fiyat limitinde indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) gün öncesi ve

dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitleriyle ilgili

değişikliğe gitti. Karara göre ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri

0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 3 bin 50 TL/MWh olarak

uygulanacak.

39

EBRD: Yeniden inşanın maliyeti 100 milyar doları bulabilir

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid

Tuerkner, depremin maliyetinin 34 milyar dolar civarında

olabileceğini, ancak yeniden inşanın maliyetinin 100 milyar doları

bulabileceğini söyledi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB’den bankalara yeni KKM uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada TL

mevduat/katılım fon hesabı kullanılarak açılan dönüşüm

hesaplarının gerçek ve tüzel kişi Türk Lirası payı hesaplamasında

dikkate alınmayacağı belirtildi. TL kredi veya Hazine KKM

hesaplarından TCMB KKM’ye dönüşümler TL payı sayılmayacak.

Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Moody's, Türkiye ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini 0,3

puan artırarak %2,3'e yükseltti. 2024 yılı için büyüme beklentisi

ise %3'ten %4'e yükseltildi.

BAE ile 25 milyar dolarlık ticaret hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BAE) ile ticaret hacmimizi 5 yıl

içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum"

açıklamasında bulundu.

Otomotiv satışlarında şubat rekoru

Türkiye otomotiv pazarı, ocak ayının ardından şubatta da satış

rekoru kırdı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın

şubat ayında 2022’in aynı dönemine kıyasla yüzde 63,4 artarak

81 bin 148 adet oldu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fed’in yarı yıl sunumunda enflasyon vurgusu

Fed Başkanı Jerome Powell’ın haftaya ABD Kongresi’nde

yapacağı yarı yıl para politikası sunumu yayımlandı. Raporda

Fed’in enflasyonun yol açtığı sorunlar konusunda ‘son derece

farkındalığı’ olduğu ve fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla

faiz artışının gerektiği ifade edildi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon rekor seviyede

Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon Şubat ayında yüzde 5,6'ya

çıkarak yeni rekor seviyeye yükseldi. Manşet enflasyon da yüzde

8,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven yavaşladı

Euro Bölgesi'nde ekonomik güveni Şubat'ta sürpriz biçimde

yavaşladı. Bu yavaşlama, toparlanmanın sekteye uğradığına dair

endişeleri artırdı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de mortgage faizleri yükseldi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz

oranı, 24 Şubat ile biten hafta yüzde 6,71 ile Kasım 2022'den bu

yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Bundesbank 43 yıldan beri ilk kez zarar açıkladı

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), artan faiz oranlarının

tahvil varlıklarının değerini düşürmesiyle geçen yıl 1979'dan beri

ilk defa zarar etti.

AB, yeşil tahvillere standart getiriyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, çevre duyarlılığı konusunda

yanıltıcı beyanları önlemek için yeşil tahvillere standartlar

getirilmesinde anlaştı.

Moskova Borsası’ndan TL kararı

Moskova Borsası'nda (MOEX) 1 Mart'ta Türk lirası-Rus rublesi

cinsinden vadeli işlemlere başlanacağı bildirildi.

Küresel gıda fiyatları 11 aydır aralıksız geriliyor

FAO Gıda Fiyat Endeksinde gerileme trendi Şubat ayında da

sürdü. FAO Gıda Fiyat Endeksi, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.6'lık

sınırlı bir düşüşle ortalama 129.8 puan oldu. Endeks, yıllık bazda

ise yüzde 8.1 geri çekildi.
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→ Yunanistan’da gerçekleşen tren kazasında 40'tan fazla kişi

yaşamını yitirdi, 130 kişi de yaralandı. Ulaştırma Bakanı Kostas

Karamanlis olayın ardından istifa etti.

→ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri

Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını

kaybedenlere saygı duruşu ile başladı. Toplantıya Rusya'nın

Ukrayna'ya yönelik saldırıları girişimi damgasını vurdu. ABD

ve Rusya, birbirlerini toplantıya gölge düşürmekle suçladı.

→ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, ABD ile

yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini

dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması

Antlaşması'nın (START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı.
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→ İngiltere ve Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda Protokolü

kapsamındaki ticaret sorunlarına çözüm bulmak amacıyla

"Windsor Çerçeve Anlaşması" üzerinde anlaşmaya vardı.

→ İzmir'den yola çıkan ve yaklaşık 200 düzensiz göçmeni

taşıyan bir tekne, İtalya'nın güney karasularında battı.

→ Finlandiya, sınır güvenliğini arttırmak amacıyla Rusya ile olan

sınırına 200 km uzunluğunda bir duvar inşa etmeye başladı.

→ İsrail'de binlerce kişi, hükümetin yargı reformunu karşı

geçtiğimiz gün sokağa çıkarak protesto etti.

→ ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher

Wray, koronavirüsün “büyük ihtimalle Çin hükümetinin

kontrolünde olan bir laboratuvardan sızdığını" söyledi.

→ Kremlin yönetimi, 18 Mart'ta süresi sona erecek tahıl koridoru

anlaşmasını ancak kendi ihracatının önündeki engeller

kaldırılırsa yenileyeceğini açıkladı.

→ Avrupa Parlamentosu'nun çalışanlarına TikTok'u

yasaklamasıyla birlikte uygulama tüm AB kurumlarında

yasaklanmış oldu.
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