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10 Mart itibariyle seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Ülkemiz

için hayırlı olmasını diliyorum.

Yaşadığımız bu ağır tecrübenin deprem ile ilgili politika ve

uygulamalar için bir milat olmasını ümit ediyorum. İNTES

olarak her zaman tekrarladığımız bir husus var: Binaları yıkan

deprem değil, depremi hiçe sayan bakış açısıdır. Projesi

mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli,

mesleki yeterlilik belgeli işçiyle yapılan bina zaten

yıkılmayacaktır.

Coğrafya kader olabilir, deprem gerçeğimiz olabilir ama

depremin şehirlerimizi, yuvalarımızı, yıkması kader değildir,

bu gidişe hep birlikte dur demek zorundayız.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

6 Şubat 2023 ne yazık ki tarihimize çok

acı bir gün olarak kazındı. Büyük bir

felaket, kaybettiğimiz canlar, yok olan

şehirlerimiz, derin yaralar.

Üzerinden 1 ay geçti. Yaralarımızı sarmak

için daha yolun başındayız. Ülkece bizi

umutlandıransa dayanışma ve birlik

duygumuz.



ARABULUCULUKTA GÜNCEL GELİŞMELER,

EYT VE FESİH YASAKLARI KONULU TOPLANTIMIZ 
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FAALİYETLERİMİZ 

Sendikamızın çözüm ortağı yaklaşımı ile sektöre hizmet

vermekte olduğu iktisadi işletmesi olan İNTES AKADEMİ’nin

çalışmaları kapsamında, bu kez arabuluculuk uygulamalarında

güncel gelişmelerin ele alındığı eğitim niteliğinde bir sohbet

etkinliği gerçekleşti.

Toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kanunu’nun yürürlüğe

girmesi ile işyerlerinde olası izlenmesi gerekli prosedürler ve

depremin ardından OHAL bölgesi için getirilen fesih yasakları

temelinde arabuluculuk uygulamalarında çalışma hayatının

aktörlerinin dikkat etmesi gerektiği konular değerlendirildi.



ARABULUCULUKTA GÜNCEL GELİŞMELER,

EYT VE FESİH YASAKLARI KONULU TOPLANTIMIZ 
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FAALİYETLERİMİZ 

10 Mart 2023 Cuma günü, online olarak gerçekleşen toplantıda

konuklarımız, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim

üyesi Doç. Dr. Ersun CİVAN ve Av. Arb. Dr. Burak ASLANPINAR

oldu. İnteraktif gerçekleşen toplantıda konuşmacılarımız

bilgilerini deneyimleri ve güncel yargı kararları çerçevesinde

aktardılar. Katılımcılarımızın uygulamada karşılaştıkları

sorularını yanıtladılar.

Toplantının açılışında arabuluculukta hafta içerisinde

gerçekleşen güncel gelişmeler hakkında bilgi verildi. EYT’ye

tabi işçiler için kıdem tazminatı uygulamalarının neler

olabileceği aktarıldı. Yıllık ücretli izinde işçi ve işveren arasına

gerçekleşebilecek anlaşmalardan söz edildi.



İNTES ve Kamu Hale Kurumu İşbirliği Protokolü Kapsamındaki 

Çalışmalarımız Devam Ediyor  
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FAALİYETLERİMİZ 

Kamu İhale Kurumu ile Sendikamız arasında imzalanan «AB

Kamu Alımları Mevzuatı İşbirliği Protokolü» kapsamında

çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Protokol ile

gerçekleştirilmesi planlanan ana faaliyetlerden birisi

üyelerimizin yoğunlukla faaliyet gösterdiği AB ülkelerinin ihale

mevzuat ve uygulama prosedürlerinin bilgi notlarının

hazırlanmasıdır.

Bu kapsamda sonuçlandırılan ilk çalışma Polonya Kamu

Alımlarına Yönelik İtiraz Başvurularının Türkçe bilgi notu

olmuştur. Bahse konu dokümanlar öncelikle üyelerimizin e-

posta grubu ile paylaşılmıştır. Ardından Türkçe bilgi notu ve

ilgili ülkenin mevzuatına ilişkin İngilizce metinler web sitemizde

yayımlanmıştır. Bağlantıdan erişebileceğiniz bu çalışmamızın

ileriki dönemlerde kapsamı genişletilecektir.

https://intes.org.tr/yabanci-ulke-is-kanunlari-ve-kamu-alimlarinda-itiraz-sureleri/


Adıyaman Konteyner Yaşam Merkezi
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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 bu hafta altyapı

çalışmaları ile devam etti.



DEPREM GÜNDEMİ

→ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli

depremlerde 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil

işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bunların 6 bin 265'inin

yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

→ AFAD, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle

hazırladığı raporda yıkımların sadece zemin kaynaklı

olmadığına işaret etti. "Donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki

kusurlar, yer hareketi tarafından affedilmeyen başlıca

olumsuzluk durumlarından biri olmuştur." denildi.

→ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 5 ilde

hasar tespit çalışmasının tamamlandığını ve 821 bin bağımsız

bölümün ağır hasarlı olduğunu söyledi.

→ Depremlerden etkilenen Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te 1

milyon 300 bine yakın öğrenci, sağlam raporu alan okullarda

13 Mart’ta ders başı yapacak.

→ Afet bölgelerinden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve

Malatya’da üniversiteye geçiş sınavı (YKS) yapılmayacak.

→ Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi

nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma

yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." açıklamasında bulundu.
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Alınan Kararlar/ Duyurular



DEPREM GÜNDEMİ

→ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli

depremlerden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden isteğe bağlı

yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını bildirdi.

→ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını

kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres

beyanında bulunmaları gerektiğini bildirdi.

→ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem

bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdüklerini,

ancak eksiklikleri de gördüklerini belirterek, “GSM şirketlerine

yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak.”

dedi.
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Alınan Kararlar/ Duyurular



DÜNYADA DEPREMİN YANKILARI

Destekler/ Açıklamalar

→ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun depremin

ardından Türkiye'ye gönderdiği 4 bin kişilik çadıra ilave

olarak, 4 bin kişilik daha çadır gönderme kararı aldığını

açıkladı.

→ Avrupa Birliği (AB), 20 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki

depremzedeler için Uluslararası Bağış Konferansı

düzenleyecek.

→ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye'deki

depremzedelere inşa edilecek konutlar için 10 milyon doların

üzerinde yardım sağlanacağını açıkladı.
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4734 Sayılı Kanuna Göre İhale Edilen Mal Alımlarında 

Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Esaslar” ile “4734 Sayılı Kanuna Göre İhale 

Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin 

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe 

konulmasına karar verilmiştir
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KAMU İHALE HUKUKU

Resmi Gazete’nin 7 Mart 2023 tarihli sayısında yayımlanan

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa

Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin

Esaslar da yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girmek üzere 5.

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer

alan bir kısım ibareler/birimler değiştirilmiştir. Aynı esaslara aşağıdaki

geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden

Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat

farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan

Esaslara göre yürütülür.” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale

Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar da

yayımı tarihinden 10 güm sonra yürürlüğe girmek üzere; 7. maddesinin

birinci, ikinci, üçüncü ve onbirinci fıkraları değiştirilmiş, onikinci fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde

eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden

Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat

farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan

Esaslara göre yürütülür.”

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230307-10.pdf


KÖİ Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen 

Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Tebliği
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KAMU İHALE HUKUKU

Resmi Gazete’nin 8 Mart 2023 tarihli sayısında yürürlüğe giren

Tebliğ’de yapılan değişiklikle 8. mad. 4. fıkr. (b) bendinin bir numaralı alt

bendinde yer alan “İnşaat ve Tesisat Müdürü” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ve yardımcıları” ibaresi eklenmiştir. Değişiklik sonrası

madde metni aşağıdaki şekilde olmuştur.

“ İş deneyim belgelerinin verilmesi

MADDE 8 – (1) İş deneyim belgeleri; yüklenicilere, idare tarafından

onaylanmış olması koşuluyla yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt

ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis

olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara,

talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili

mercilerce düzenlenerek verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan

taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle

yazılı olarak bildirilir.

Mühendis ve mimarlara;

b) İş Yönetme Belgesi; 1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu

kurum ve kuruluşlarında; bir görevlendirme yazısına veya idari

düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i

oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik

işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri,

inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik

seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve

yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları,

yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve

genel müdür olarak görev yapanlara, tek sözleşme ile ilişkili olarak

düzenlenir ve verilir.”

İş Deneyim Belgeleri 



Sözleşmenin Feshi Halinde Sigorta Giderlerinin Karşılanması 

Hususunda  Kurul Kararı yayımlandı.
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KAMU İHALE HUKUKU

Kamu İhale Kurumunun web sayfasında “Sözleşmenin Feshi

Halinde Sigorta Giderlerinin Karşılanması Hususunda Alınan

01/03/2023 tarihli ve 2023/DK-56 Sayılı Kurul Kararı”

yayımlandı. Buna göre; Yüklenicinin kusuru nedeniyle

sözleşmenin feshedilmesi durumunda Yapım İşleri Genel

Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması”

başlıklı 9. maddesinin 8. fıkrasında yer alan sigorta giderlerinin;

 İdarece karşılandıktan sonra yükleniciden tazmin 

edilebileceğine,

 Kanun’un geçici 4. maddesi kapsamında sözleşmelerde 

yükleniciye fesih hakkının verildiği,

 Bu sözleşmelerde yüklenicinin kusurundan 

bahsedilemeyeceği, 

 Bu nedenle bu sözleşmelere konu işlerin yeni yükleniciye

ihale edilinceye kadar sigorta giderlerinin idare tarafından

karşılanacağı ancak yükleniciye tazmin ettirilemeyeceğine,

ayrıca anılan sigorta giderleri sözleşmenin feshinden sonra

yapılan ihalenin de konusunu oluşturmadığından, sigorta

giderlerinin karşılanmasının yeni yükleniciden de talep

edilemeyeceğine

karar verilmiştir.

Sigorta Giderleri



Kamuya Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 

TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
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MEVZUAT

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların

yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun

teklifine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,

SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara

yapılandırma imkanı sunacak.

Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi

esas alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,

SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB'Iara bağlı tahsil

dairelerine ödenecek yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 31

Mayıs 2023'e kadar ve azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı

aranacak.

Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden

verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek, ceza

puanı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak. Ayrıntılara

TBMM sayfasının bağlantısından ulaşabilirsiniz

Borçların Yapılandırılması 

https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?Id=aa76fa1e-01e5-48ae-a0c7-0186c7e5737c


Öne Çıkan Düzenlemelerden Bazılar Şöyle;
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MEVZUAT

31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar

ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu düzenlemeden

yararlanmak için başvurulduğu halde, belirtilen başvuru

süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön

değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik

işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu

alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan

sürenin başlangıç tarihinden düzenlemenin yayımı tarihine

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas

alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara

uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklar

tahsil edilmeyecek.

Yasayla kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkanı da 

getiriliyor

Buna göre, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi,

emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi,

sosyal güvenlik destek primi, başvuru tarihi itibarıyla ilgili

mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe

bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından

ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem

vergisi ve eğitime katkı payına uygulanan gecikme cezası ve

gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden

vazgeçilecektir

Borçların Yapılandırılması 



AKFEN HOLDİNG Depremden Etkilenen 1000 Öğrenciye 

Destek Veriyor
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ÜYELERİMİZDEN

TİKAV, Akfen Holding desteğiyle, deprem bölgesinde

eğitimlerine devam edecek öğrencilere üniversiteden mezun

olana kadar burs imkanı sağlıyor.

Aileleri deprem bölgesinde oturan ve depremden etkilenen

1000 üniversite öğrencisine “Akfen – TİKAV Burs Programı” adı

altında üniversite eğitimleri boyunca ve her yıl akademik

takvim süresince aylık olarak burs ödemeleri gerçekleştirilecek.

Başvurular TİKAV’ın adresli internet sitesinden 

15 Mart 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

AKFEN 

Kahramanmaraş’ta meydana

gelen depremlerinin ardından

“El Ele Birlikteyiz” adı altında

bölgeye yönelik farklı alanlarda

yardımlarını sürdüren AKFEN

HOLDİNG, kurucusu olduğu

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim

ve Sağlık Vakfı (TİKAV)

koordinasyonunda eğitim

seferberliğini de başlatıyor.

http://www.tikav.org.tr/


IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı İskenderun’da 

Depremden Etkilenen Vatandaşlarımız İçin İnşa Ettiği Yaşam 

Alanı Açıldı.
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ÜYELERİMİZDEN

Yaşam Alanı vatandaşların günlük hayatlarının içindeki her türlü

unsura da cevap vermekte. Bu doğrultuda yaşam alanında;

mutfak, çamaşırhane, banyonun yanı sıra, “Çocuk ve Kadın

Merkezi”, revir, çocuk parkı, öğrenciler için derslik, kütüphane,

spor sahası, lokal, güvenlik, soğuk depolama alanı gibi

mekanlar bir arada yer alıyor. Çocuk ve Kadın Merkezi”nde;

yaşanan felaketin izlerini azaltmak hedefiyle eğitici ve sosyal

faaliyetler düzenlenecek.

IC HOLDİNG

IC HOLDİNG ve IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın yaşam alanında bin

500 vatandaşımız barınabilecek. Ayrıca yaşam alanı

yemekhanesinde günlük 5 bin kişiye sıcak yemek servisi

yapılacak.



POLİMEKS Hatay ili, Belen ilçesinde oluşturacağı konteyner 

yerleşkesine "Basketbol Köyü" adını verdi 
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ÜYELERİMİZDEN

POLİMEKS HOLDİNG

Polimeks Holding 50 konteyner, TBF 25 konteyner, BİDEV 25

konteyner katılımıyla İlçede oluşturulacak konteyner

yerleşkesine "Basketbol Köyü" adını verdi.

11,500m2’lik alanda yer alacak Basketbol Köyü’nde, toplam

800 kişi barınacak. Sahada dinlenme tesisi, yemekhane,

çamaşırhane ve revir olarak kullanılacak konteynerler de

hazır edilecektir. Projede, çocuk ve gençlerin hayata yeniden

bağlanmaları için aktiviteler organize edilecektir. Basketbol

eğitimleri bunun ayrılmaz bir parçası olacak ve diğer eğitici

faaliyetler de düzenlenecektir.



EKONOMİDE BU HAFTA

İstatistiklerle Kadın

TÜİK 2022 Yılına İlişkin Kadınların Demografik, Ekonomik ve 

Sosyal Yapısını Ortaya Koyan İstatistik Raporlarını Açıkladı. 

2022 yılında kadın nüfusu 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu.

Kadınlarda 15 yaş ve üzeri istihdam edilenlerin oranı %45,2

düzeyinde gerçekleşti.

Kadın istihdamına en yüksek katkı sağlayan bölge Trabzon,

Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane bölgesi olarak

açıklandı. En düşük kadın istihdam oranı ise %14,5 ile Mardin,

Batman, Şırnak, Siirt’te gerçekleşti. Kadınlarda ortalama evlenme

yaşı ise 25,6’dır. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu

il, kadınlarda 29,7 ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının

en düşük olduğu il ise 22,7 yaş ile Ağrı.
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İstatistiklerle Kadın

Kadınlar için mutluluk kaynağının başında sağlık, ardından sevgi

geliyor. Sırasıyla %68,2 ve %13,2. İş yaşamının önemi ise %2,6 ile

son sırada. İstatistikler kadınların umutlu ancak çok umutlu

olmadıklarına işaret ediyor. Oranlar sırasıyla %60,2 ve %4,7. Hiç

umutlu olmayanların oranı ise %10,6.
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İşgücü İstatistikleri

2023 yılının ilk işgücü rakamları açıklandı. Buna göre işsiz sayısı

bir önceki aya göre 166 bin kişi azaldı. Bu azalış kadın

istihdamında 902 bin, erkek istihdamında ise 75 bin olarak

gerçekleşti. İşgücüne dahil olmayan kadın sayısı ise 94 bin kişi

artış gösterdi.
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İşgücü İstatistikleri

Ocak 2023’de işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artış ile %54,1

oldu. İşsizlik Ağustos 2022’den sonra %9,7 ile ilk defa tek haneli

rakama geriledi. İlgili ayda işsizlik yine %9,7 olarak açıklanmıştı.

İşsizlik rakamlarında son iki yılda en yüksek rakam salgının

başlangıç dönemlerine rastlayan %14,2’lik oran ile 2020 Temmuz

ayında gerçekleşmişti.
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İŞKUR İstatistikleri

Türkiye İş Kurumu Şubat ayına ilişkin istatistik bültenini

yayımladı. Buna göre Kurum tarafından Ocak-Şubat döneminde

147 bin 405 kişinin işe yerleştirilmesi gerçekleşti. Bu rakamın 65

bin 313 kişisini Şubat ayında işe yerleştirilenler oluşturdu. İşe

yerleştirilen toplam işgücünde kadınların oranı %35,8 oldu.

22



EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

İnşaat Maliyet Endekslerinin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Maliyet

endekslerinin artış hızı son iki ayda yatay bir seyir izlemekte.

Ancak geçtiğimiz aylarda artışı büyük oranda malzeme

endekslerinden kaynaklanırken bu ay ise yoğunluk işçilik

maliyetlerindeki yükselişten geldi. İnşaat maliyet endeksinde

aylık bazda artışta Aralık 2021 sonrasında en yüksek oranlı artış

oldu.
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Sanayi Üretim Endeksi

Bu ay Sanayi Üretim Endeksinin hesaplanmasında Ülkemizin

yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerden derlenen

anketlerden %38 oranında cevap alınabildiği açıklanmıştır. Eksik

gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri

kaynakları kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin

edilen büyüklüğün toplam içindeki payı %5,01'dir.
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

25

TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru
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Haftalık Kur Hareketleri

Bu hafta dolar endeksi haftaya düşüşle başladı. Haftanın son iş

gününde yeniden 105 seviyelerine kadar yükseldi. Yurt içinde

ise Dolar/TL’de son haftalarda görülen kademeli yükseliş ile

bu hafta yeni yüksek seviyeleri test etti. Dolar/TL Merkez

Bankası efektif satış kuru 19 TL seviyesinde kapadı.

Öte yandan ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 4 Mart ile

biten haftada 21 bin kişi artarak 211 bin kişi oldu. İşsizlik

maaşına başvuranların sayısının tahminlerin üzerinde

gerçekleşmesi FED'in faiz artırımlarını sürdürebileceği

yönündeki beklentileri desteklemektedir. Bu da doları güçlü

kılmaktadır. Ancak FED’in agresif tutumunun azalması dolar

endeksinde kısmı geri çekilmeye neden olmaktadır. Öte

yandan Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin de

yeterince güçlü gelmesi bu tutumu desteklemiştir.
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Altında Haftalık Görünüm

27

Altının ONS fiyatı haftaya düşüşle başladı ardından yeniden

1.1833 dolara kadar yükseldi. Altın, ABD’de işsizlik maaşı

başvurularının beklentilerin üstünde gelmesi ve FED’in faizleri

agresif şekilde yükseltmeye devam edeceğine dair beklentilerin

yumuşaması sonrası toparlanarak bu yıl gördüğü en düşük

seviyeden yükseldi. Altında yatırımcılar cuma günü açıklanan

tarım dışı istihdam verilerini takip ettiler. Buna göre tarım dışı

istihdam şubat ayında 311 bin kişi arttı. Önceki 504 bin idi.

Beklenti ise 225 bin oldu. Açıklanan veriler sonrasında vadeli

borsalar ve altın yükselirken, dolar endeksi geriledi. Yurt içinde

gram altın bir taraftan Dolar/TL’deki yükseliş, diğer taraftan

küresel altın fiyatlarındaki artıştan destek bularak yeni zirveleri

test etti. Bu kapsamda altın yatırımcısına 10 gün öncesine göre

%,0,57, 2022 yılı Ocak ayına göre %49 kazanç sağladı.
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Enerji Piyasası

28

Bu hafta brent petrol fiyatları sürekli düşüş eğiliminde idi. 22 

Şubat tarihinden sonra en düşük seviyesine geldi.  

Bu hafta petrolde en önemli gündem maddesini Çin'in

sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) talebi ve Rusya'dan gaz akışında

daha fazla kesinti olmasına yönelik belirsizlikler nedeniyle,

uluslararası doğalgaz piyasalarında sıkışıklık devam etmesine

yönelik endişeler oluşturdu. Çin'in gaz talebindeki muhtemel

artışın uluslararası piyasalarda rekabetin kızışmasına ve bu yaz

doğalgaz fiyatlarının sürdürülemez seviyelere ulaşmasına yol

açabileceği öngörülüyor. Bu durum özellikle Avrupalı alıcılar için

risk oluşturuyor.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para-Banka İstatistikleri

29

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 3 Mart ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,3 milyar TL azaldı. .

Döviz mevduatı pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 6

milyon dolar arttı, tüzellerde 118 milyon dolar azaldı. Yurt içi

yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 590 milyon dolar

artışla 186,4 milyar dolar oldu.

3 Mart ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 514 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki haftada %1,5 olarak gerçekleşti. Ticari

kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı 3 Mart ile biten hafta

itibariyle son iki hafta % %12,8’den, %12,9’a yükseldi. Konutta ise

kredi faiz oranları %19,90’dan, %18,80’e geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

30

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 16,8 milyar TL değerinde arttı.

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

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli tüketici

kredilerinin tutarı 294,9 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.
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Türkiye’nin Risk Primi 

Benzin ve Motorin Fiyatları
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TCMB rezervleri 1 ayda 9,3 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3

Mart haftasında bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar

azalarak 120 milyar 359 milyon dolara geriledi. Brüt döviz

rezervleri 1 milyar 699 milyon dolar azalışla 70 milyar 281 milyon

dolara indi. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon

dolar artarak 49 milyar 190 milyon dolardan 50 milyar 78 milyon

dolara çıktı.

Şubatta en düşük reel kayıp yüzde 1,75 ile mevduat faizinde

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım

araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Şubatta en düşük aylık

reel kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile

indirgendiğinde yüzde 0,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde

1,75 ile mevduat faizinde (brüt) oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST

100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım

aracı oldu.

KKM'de yeni zirve

Kur korumalı mevduatta artış ivmesi 3 Mart haftasında da

devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 25,4 milyar TL artışla

1,58 trilyon TL ile yeni zirvesine ulaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

BM tahmini: Depremlerin faturası 100 milyar doları geçecek

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye

Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, 6 Şubat'ta meydana gelen

Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türkiye'ye maliyetinin 100

milyar dolardan fazla olacağını hesapladıklarını söyledi. Bu,

Türkiye'nin 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde

11,6'sına denk geliyor.

EBRD, afet bölgesine 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de deprem

bölgesine finansal sektör aracılığıyla özel sektör ve altyapı

yatırımcıları için 1,5 milyar euroya varan kaynak sağlayacak.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin reel

efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi,

TÜFE bazında 58,73'e yükseldi.

Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 milyar

dolarlık mevduat anlaşması yaptı.

İhracat ikliminde hazirandan bu yana ilk iyileşme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye

imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını

ölçen Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubat ayında

51,7'ye yükselerek eşik değer olan 50,0'ın üzerine çıktı.

Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel

ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde

2'ye çıkardı. Bir önceki raporda Türkiye için yüzde 2,9 büyüme

öngören kredi derecelendirme kuruluşu, son raporda Türkiye

için büyüme beklentisini yüzde 2,5'e çekti.

TCMB’den KKM’de prim düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan döviz

dönüşümlü KKM’de müşterilere sunulan primin faize

eklenmesini istedi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Powell’dan şahin faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in son

dönemde gelen veriler karşısında faiz oranlarını beklenenden

daha fazla artırması gerekebileceğini ve enflasyonu kontrol

altına almak için ihtiyaç duyulması hâlinde daha sert adımlar

atabileceklerini söyledi.

ABD bütçesi Şubat’ta 262 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Şubat’ta gelirlerin düşmesi

ve harcamaların artmasıyla 262 milyar dolar oldu.

ABD'de dış ticaret açığı 68,3 milyar dolara yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 1,6 artarak

68,3 milyar dolara yükseldi. Ülkenin ihracatı, ocakta yüzde 3,4

artışla 257,5 milyar dolara, ithalatı da yüzde 3 yükselerek 325,8

milyar dolara çıktı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD’de özel sektör istihdamı tahminleri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı Şubat ayında 242 binle tahminlerin

üzerinde arttı.

Avrupa Birliği 2022'nin son çeyreğinde daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro

Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin

verilerini güncelledi. AB ekonomisi, 2022'nin dördüncü

çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı. Euro

Bölgesi'nde büyüme son çeyrekte değişim göstermedi.

AB ülkeleri enerji tüketimlerini azaltacak

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik genelinde nihai enerji

tüketimini 2030'da 2020'deki tüketim hedefine göre yüzde 11,7

azaltma konusunda anlaştı.

Euro Bölgesi yatırımcı güveninde Ekim'den beri ilk gerileme

Şubatta eksi 8 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven

Endeksi, bu ay eksi 11,1 puana gerileyerek beklentilerin altında

kullandı.

Çin'in ticaret fazlası beklentilerin üzerinde

Çin’de Ocak-Şubat döneminde ticaret 116,88 milyar dolar fazla

verdi. Piyasa beklentisi 84,0 milyar dolar fazla verileceği

yönündeydi.
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→ Rusya, Ukrayna'da son haftaların en yoğun hava saldırılarını

düzenledi. Saldırılarda özellikle başkent Kiev, Harkov, Lviv ve

Odessa hedef alındı.

→ Çin'de ülkenin yeni başbakanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP)

Daimi Komitesi üyesi, eski Şanghay Parti Sekreteri Li Çiang

oldu.

→ Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisini, Rusya-

Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji krizinden çıkarmayı

başardıklarını belirtti.

→ AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva

Johansson, savaştan kaçarak AB'ye sığınan 16 milyon

Ukraynalıdan 11 milyonunun ülkesine geri döndüğünü

söyledi.

→ İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik

ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı

olarak açılması konusunda anlaştı.

→ ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya

devam ettiğini belirttiği İran kaynaklı "ulusal acil durum"un

uzatılmasına karar verdi
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→ İspanya'da sol koalisyon hükümeti, özel ve kamu şirketleri ile

kurumlarında yönetici kadrosunun en az yüzde 40'ının kadın

olmasını zorunlu tutan yasa tasarısını kabul ederek Meclise

gönderdi.

→ Gürcistan Parlamentosu, bir süredir ülkede protestolara yol

açan "yabancı ajan" yasa tasarısını geri çekti.

→ İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa'yla düzensiz göçü

önlemek için yapılan anlaşma kapsamında Fransa kuzeyinde

yeni bir gözaltı merkezi kurulacağını İngiliz ve Fransız

güvenlik güçlerinin Fransa sahillerinde birlikte devriye

yapacağını söyledi.
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KÜLTÜR SANAT

Art Ankara’da son gün

ATO Congresium’da yüzlerce sanatçının binlerce eserini

sanatseverlerle buluşturan ArtAnkara, dokuzuncu kez kapılarını

açtı.

Fuarda, 42 ülkeden, bin 500’ü aşkın sanatçıya ait, resim, heykel,

seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital art ve enstalasyonların da

aralarında bulunduğu yaklaşık 5 binin üzerinde sanat eseri

sergileniyor.
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Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından

düzenlenen Oscar Ödülleri, ABD’nin Los Angeles kentinde 12

Mart Pazar günü düzenlenecek törenle 95’inci kez sahiplerini

bulacak. Töreni, Oscar Ödül Törenlerinin tecrübeli ismi Jimmy

Kimmel sunacak.

Everything Everywhere All at Once, All Quiet on the Western

Front ve The Banshees of Inisherin filmleri en fazla Oscar

adaylığı alarak bu yılın favorileri arasında yer buldu.
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