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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun…



37 yıldır gerçekleştirdiğimiz, sendikamızın sektörde bir marka

haline gelen geleneksel toplantılarını pandemi döneminde

dijital ortamda sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta

gerçekleştireceğimiz 184. Geleneksel Toplantımızın Onur

Konuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra

Zümrüt Selçuk olacak.

Bültenimizde geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerinin

özetine ve sektörümüze dair güncel gelişmelere yer verdik.

1-7 Mart haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan

konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,

3Gardabani Projesi 
ÇALIK ENERJİ



Mart ayıyla birlikte kademeli

normalleşme dönemine girdik. İller

bazında uygulamaya konan yeni

sistemin hem esnafımıza, hem

okullarına başlayan çocuklarımıza

hem de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza

bir nebze nefes aldıracağını

düşünüyorum.

Aşılama takvimi de başarıyla yürütülüyor. Diliyorum ki

sonuçlarını önümüzdeki günlerde alacağız.

Her zaman önceliğimiz elbette sağlık. Öte yandan işin ve

istihdamın devamı da ekonominin ve sosyal hayatın olmazsa

olmazı. Bu nedenle kurallara riayet, öz denetim ve tedbirlerin

herkesçe sahiplenilmesi son derece önemli.

Haftayı ne yazık ki tüm Türkiye’yi yasa boğan bir haberle

noktaladık. Bitlis’ten gelen acı haberle sarsıldık. Bitlis

Tatvan’da meydana gelen elim kazada şehit olan

askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı

askerlerimize acil şifa diliyorum.

Milletimizin başı sağolsun.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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MALİ HAYAT

Beyanname Dönemi 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 2020

takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart

2021 tarihleri arasında verilecektir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde

vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2020 takvim yılına

ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021

Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda

göndereceklerdir.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer

kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler

yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan

Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan

Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr)

üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken

yararlanmaları için hazırlanan rehberler bağlantıdadır.

FERMAK

https://www.gib.gov.tr/node/151784


MİLLETLER ARASI ANDLAŞMALAR
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→ 5 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri

Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik

Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması

Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına

Dair Karar yayınlanmıştır.

HİDROMEK



GÜNDEM

Atamalar

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına

Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER

atanmıştır.

YAPI MERKEZİ



GÜNDEM
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Ankara Valiliği tarafından yeni normal düzene ilişkin kurallar 2

Mart 2021 tarihinde yayımlandı.

Covid 19 Tedbirleri



GÜNDEM

Covid 19 Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı'ndan "Haftalık Tematik Denetimler" 

Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler"

konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını

amaçlayan “Dinamik Denetim Modeli”nin hayata geçirildiği

belirtilen genelgede, 6 Mart Cumartesi gününden itibaren

denetlenecek alanlar belirtildi.

→ 6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı,

pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane,

kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler,

→ 7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve

tesisleri,

→ 8 Mart Pazartesi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı

yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil)

ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,

→ 9 Mart Salı berberler/kuaförler/güzellik merkezleri,

hamamlar, saunalar, masaj salonları,

→ 10 Mart Çarşamba internet kafeler/salonları, düğün ve/veya

nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve

milli piyango bayileri,



GÜNDEM

Covid 19 Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı'ndan "Haftalık Tematik Denetimler" 

Genelgesi

→ 11 Mart Perşembe cadde, sokak, meydan gibi yerlerde

maske denetimi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve

mescitler,

→ 12 Mart Cuma AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar,

kasaplar, kuruyemişçiler Kurulma/faaliyette bulunma süresi

yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı,

sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette

bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.

Genelge metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Mardin Yolu 
ESKİKALE

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-haftalik-tematik-denetim-genelgesi


TOPLANTI
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TİSK Dijitalleşe Çalışma Grubu, ilk toplantısını 2 Mart Salı

günü gerçekleştirdi. Toplantıya sendikamızı temsilen Yüksek

Danışma Kurulu Üyemiz Aynur Uluğtekin ve IT Danışmanımız

Emre Eldemir katıldı.

Toplantıda TİSK Sanayi Odaklı İşgücü Dönüşümü

Programı’nın Yeni Sektörlere Yaygınlaştırılması, Yeni Nesil

Çalışma Yöntemleri - Sektörel Durum Analizi, Dijital Dönüşüm

Uygulamaları Konusunda Kolaylaştırıcı İhtiyaçlar - Kamudan

ya da Ekosistemden Beklentiler konuları değerlendirildi.

TİSK Dijitalleşme Çalışma Grubu 



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

İNTES’in inşaat sektöründe belgelendirme faaliyetlerini

yürütmek üzere 2010 yılında kurduğu, Türkiye'de inşaat

sektöründe kurulan ilk belgelendirme merkezi olan

TÜRKİYE MYM sektörde çalışan ve/veya çalışmak

isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar

çerçevesinde, kalite güvencesi altında, ulusal yeterlilikleri

temel alarak, ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek

hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Bilindiği üzere tehlikeli ve çok tehlikeli işler arasında olup

Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi işçilerin çalıştırılması

zorunludur.

Türkiye MYM bu alanda 11 yıldır çalışmalarını devam

ettirmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş,

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite

edilmiş olup, sektörümüzde zorunluluk bulunan 22 meslekten

18’inde sınav ve belgelendirme yapma yetkisine sahiptir.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

İNTES Üyelerine Özel Ücretsiz Sınav Avantajı 

Sınav ve belge ücretlerine dönük teşvikler kapsamında

Sendikamıza üye işverenlerin sınavları hiçbir ücret

ödemeksizin üyelerimiz adına Sendikamız tarafından

gerçekleştirilmektedir. Üyelerimizin çalışanları ve/veya

sözleşmeli alt yüklenicilerinin çalışanları bu kapsamda

değerlendirilmektedir.

Mesleki yeterlilik sınavları üyelerimizin şantiyelerinde

gerçekleştirilmektedir.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Pamukkale Boya İzmir, Uşak, Isparta, Bodrum, Burdur

İnşaat Boyacısı

→ Marshall A.Ş. Ankara ve İzmir İnşaat Boyacısı

→ Astaldi Türkerler Firması Ankara Şantiyesi İnşaat İşçisi,

Alçı Levha Uygulayıcısı

→ Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Seramik Karo

Kaplamacısı

→ Kolin Lüleburgaz İnşaat İşçisi sınavları gerçekleştirilmiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Şubat ayına ilişkin

Tüketici Fiyat ve Yurt İçi Fiyat Endeksindeki eğilimi yansıtan

rakamlar açıklandı. Verilerde beklentilere paralel yükseliş dikkat

çekmekte. Öte yandan Yurt İçi ÜFE ve TÜFE arasında giderek

genişleyen marj önümüzdeki aylarda TÜFE’nin de yükseleceği

yönünde beklenti oluşturmakta.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 

Yurt İçi ÜFE’de sanayinin dört ana sektörü incelendiğinde

29,57’lik bir artış olduğu görülmektedir. Sermaye mallarında

%26,54 artış oldu. Ana metallerde yıllık bazda %50 civarlarındaki

artış eğilimi Şubat ayında da devam etti. Petrol ürünleri

endeksinde aşağı yönlü hareket son aylarda yönünü yukarıya

çevirdi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Büyüme Rakamları 

2020 yılının büyüme rakamları 1 Mart 2021 tarihinde Türkiye

İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Türkiye’nin Pandemi

koşullarında gösterdiği büyüme performansı dikkat çekmekte. Son

çeyrekte %5,9 oranında büyüme görülürken, 2020 yılının

tamamında %1,8 oranında büyüme oldu.



EKONOMİDE BU HAFTA

Büyüme Rakamları 

2020 yılında sektörümüz büyüme oranlı bir performans

sergileyemedi. Hizmetlerin ardından en fazla daralan temel

sektörler arasında yer aldı. Gayri menkul faaliyetleri ise sınırlı bir

artış gösterebildi. Bir önceki yıla göre kaydedilen artış 2,6 oldu.

Geçtiğimiz hafta bültenimizden okuyucularımızla paylaşmış

olduğumuz Sektörel İşgücü Girdi Endeksleri dördüncü çeyrek

verilerinde Çalışılan Saat Endeksinde %7,0 azalma olduğunu

belirtmiştik. Verilere parelel olarak inşaat dördüncü çeyrekte 12,5

daraldı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Büyüme Rakamları 

2020 yılı dördüncü çeyrekte toplam sabit sermaye yatırımları

%10,3 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi

harcamaları sırasıyla %8,2 ve %6,6 oranlarında artmıştır. Net

ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 0,6 puan oldu.

Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 4,7 puan olurken

kamu tüketimi ekonomik büyümeye 1,0 puan katkı vermiştir.

Yatırımlar ise büyümeye 2,6 oranında bir katkı verdi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Büyüme Rakamları 

2020 yılının son iki çeyreğinde gayri sabit sermaye oluşumunda

artış oldu. Bu artışta özellikle makine ve teçhizat yatırımlarındaki

artış eğilimi etkin oldu. İnşaat sektörü harcamalarında ise

dördüncü çeyrekte sert düşüş yaşandı. Rakamlara dikkat

çekilecek olursa Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları bu

dönemde %14,7 oranında azalırken makine teçhizat yatırımları

%38,7 oranında arttı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret

Ticaret Bakanlığı tarafından 02 Mart 2021 tarihinde Ocak-Şubat

aylarını kapsayan dış ticaret rakamları açıklandı. Dış ticaretin

önemli göstergelerinden İhracatın ithalatı karşılama oranı % 82,7

olmuştur. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 86,4

seviyesinde gerçekleşmiştir. Şubat ayına ilişkin kesin sonuçlar Mart

ayı sonunda TÜİK tarafından açıklanacak.



EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret

Covid 19’un dünyada salgın olarak kabul edildiği Mart ayında ve

takip eden Nisan ayında küresel ticaretteki durgunluk ülkemizde

dış ticaret rakamlarına da yansımıştır. Ancak takip eden aylarda

ihracatımız en düşük gördüğü seviye12 milyon dolar olmuştur.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan değerlendirme raporunda

16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşen Şubat ayı ihracatının

tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı olduğu belirtildi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri 

Tüm dünya için artan gıda fiyatları gelecek için önemli bir risk

oluşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Şubat ayı Küresel Gıda Fiyat Endeksi bu konuda önemli bir gösterge.

Endeks, Şubat ayında %2.4 artarak 116.0 seviyesine yükseldi.

Yıllık bazda artış %16.74 olarak gerçekleşti. Şubat 2020'de

Endeks 99.4 seviyesindeydi. TÜİK tarafından ise Bitkisel Ürün

Fiyatları ve Üretim değerlerine ilişkin 2020 rakamları açıklandı.

Gıda fiyatlarındaki artış eğilimi dünyaya paralel olarak sürmekte.



EKONOMİDE BU HAFTA

Aylık Fiyat Gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aylık <Fiyat

Gelişmelerine ilişkin rapor 4 Mart 2021 tarihinde açıklandı.

Raporda Uluslararası emtia fiyatlarındaki yükselişin ve bazı

sektörlerde belirginleşen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki

güçlü artış eğiliminin devam ettiği, yıllık enflasyonun alt gruplar

genelinde yükselirken, bu artışa en belirgin katkının temel mal ve gıda

gruplarından geldiği açıklandı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Karayolları İstatistikleri

Ulaştırma ülkemizin alt yapıda önemli yatırımlarından birisi olmaya

devam ediyor. Bu yatırımlardan özellikle Karayollarına yapılan

yatırımlar ulaştırmada önemli bir paya sahip. Geçtiğimiz yıl

tamamlanan otoyol, köprü yapıları Türkiye’yi farklı coğrafyaların

erişim noktası oldu.



Merkez Bankası Efektif Satış  Dolar Kuru

Kaynak: TCMB

Merkez Bankası Efektif Satış Euro Kuru

TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Dolar TL bu hafta 7 TL seviyesinin üzerinden işlem görerek değer

kazanmaya devam etti. Perşembe günü dolar/TL 7,50 seviyesini

test etti.

Bu hafta Merkez Bankası tarafından reel efektif döviz kuruna

ilişkin veriler açıklandı. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi

69,69 değerini aldı. Ekim ve Kasım 2020 döneminde Reel Efektif

döviz kuru son ayların en düşük seviyesini gördükten sonra takip

eden aylarda yükselişe geçti. Reel efektif kur endeksi

hesaplamasında “100”, “denge değeri” olarak kabul edilmektedir.

Reel efektif kur endeks değerinin 100’ün üzerinde olması Türk

lirasının olması gerekenden daha değerli olduğu, 100’ün altında

olması ise Türk lirasının olması gereken değerken daha düşük

seviyede seyrettiği anlamına gelmektedir.

Haftanın son işlem gününde ise Merkez Bankası Başkanı Naci

Ağbal’ın fiyat istikrarına ilişkin piyasalara güven telkin edici

mesajları ile dolar/TL yönünü düşüşe çevirdi.

Dolar yatırımcısına haftanın ilk gününe göre %2,75 kazandırdı.



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Ons altın cephesinde fiyat düşüşleri devam ediyor. ABD

tahvillerinin devam etmekte olan güçlü seyri altının on fiyatlarını

1700 dolar seviyesinin altına düşürdü.

Yurt içi piyasalarda altın ise dalgalı bir seyir izlemeye devam

ediyor. Kasım 2020’de altın fiyatları 534 TL seviyelerinde idi. Ocak

ayı ilk haftasında gram altın fiyatı 463 TL seviyesinde idi.

Ons altındaki düşüşe karşılık gram altın/ TL hafta başından bu

yana yükselişte. Altın 400 TL seviyesinin altını gördükten sonra

yeniden bu düzeyin üstünde işlem görmeye başladı. Gram altın

Şubat ayı başında 436 TL seviyesinden satış görmüştü. Ocak

2021’de gram altının fiyatı 461 TL seviyesinde idi. 17 Şubat

tarihinde 397 TL seviyesine kadar geriledi. Son haftalarda ise altın

400-415 seviyelerinde işlem gördü. Çeyrek altında bu haftanın

son işlem günü fiyat 672,45 TL oldu.

Kaynak: Bloomberg HT



Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrol bu hafta OPEC+ toplantısına odaklandı. Hafta içerisinde

Petrol varil başına 62 dolar civarında işlem gördü.

Bu hafta Petrol piyasasına ilişkin önemli gelişmelerden birisi de

Venezuela'nın Ham Petrol İhracatı Son 10 Ayın Zirvesinde

Gerçekleşmiştir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici

ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, mevcut üretim kesintisini

bir ay daha uzatma kararıyla petrol fiyatları yükselişe geçti.

OPEC toplantısında belirtildiği üzere OPEC ve OPEC dışı

ülkelerin Nisan 2020 yılından bu yana sürdürdükleri kısıtlayıcı

politikalar nedeniyle petrol fiyatları dengelenmesi hız kaydetti.

Kaynak: OPEC



Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından haftanın son iş günü

açıklanan Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel

Görünüm Raporuna Göre;

19 Şubat haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki

haftaya göre %0,99 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre

700 milyon dolar azalış gösterdi.

19 Şubat haftasında bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 145,3 milyar TL oldu.

Ocak-Aralık 2020 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında

borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 397.237 kişi olurken,

Tüketici Kredilerinde 433.575 kişi oldu.

Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı 19 Şubat

haftasında %3,6 oldu.
.
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Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı

bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyar 870 milyon değerinde

arttı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları 1,34-1,67 özel

sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,39-1,79

seviyelerine işlem gördü.

19 Şubat haftasında konut kredi faiz oranları azaldı, taşıt ve diğer

kredileri miktarında talep arttı

Toplam kredilerin %39’unu konut kredileri oluşturdu.

TL ticari kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı kademeli de

olsa azalışını bu hafta da sürdürdü.19 Şubat haftasında bir

önceki haftaya göre 19,3’e seviyesinden 19,1’e geriledi.

Kaynak: TCMB
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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından günlük olarak 

açıklanmakta olan ihale istatistiklerini okurlarımız için 

derliyoruz.  

Kaydedilen İhale 

Yayımlanan İhale 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ticaret Müşavirliklerimizden

Avustralya’da Sınırlar Halen Kapalı
Avustralya Federal Hükümeti tarafından COVID-19 pandemisi

nedeniyle 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ülke

sınırlarının kapatılması kararının 17 Haziran 2021 tarihine kadar

uzatıldığı açıklandı..

Venezuella’da Petrol İhractında Rekor Kırdı.
Venezuela’nın petrol ihracatı 2021 yılı Şubat ayında son 10 ayın

zirvesine ulaşarak Ocak ayına göre %35 arttı. İhracatta Çin,

Singapur, Malezya ilk sırada yer almıştır.

Belarus'ta İnşaat Faaliyetleri İçin Gerekli Koşullarda Değişik Yapıldı.

Belarus 26 Şubat tarihinde "İnşaat faaliyetlerinin uygulanmasına

ilişkin" Kararname ile bazı koşulları değiştirdi. Değişiklikler inşaat

faaliyetlerinde girişimcilik inisiyatifini ve ticari faaliyetini teşvik etmek

ve tesislerin inşası için prosedürü basitleştirmek ve yatırım

döngüsünü kısaltmak amacıyla yapıldı.

İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni Tekrar Faaliyete Geçiyor.

Pakistan Ticaret ve Yatırım İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı

Abdulrrezzak Davud, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin (ITI)

kullanıma açılmasının onaylandığını aktararak bu projenin Türkiye,

İran ve Pakistan arasındaki ticareti kolaylaştıracağını ifade etmiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Geçtiğimiz hafta borsa ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 4,80, dolar/TL yüzde 1,19 değer kazandı, altının

gram satış fiyatı yüzde 1,74, euro/TL yüzde 0,31 değer kaybetti.

Ağbal: Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal

bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı

vurgusunu yineledi. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin

adımların süreceğini ifade eden Ağbal ortaya konan stratejinin

de geçici olmadığını açıkladı. Fiyat istikrarının önkoşul olduğunu

vurgulayan Ağbal kalıcı fiyat istikrarının Türk Lirası'nı hak ettiği

değere kavuşturacağını belirtti.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURAKCAN 



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Hazine nakit dengesi Şubat'ta 3,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayına ilişkin nakit

gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi Şubat ayında

3,5 milyar TL açık verdi, Ocak ayındaki açık 26,1 milyar TL

seviyesindeydi.

TL'nin reel değerinde yüzde 5,5 artış

Reel döviz kuru endeksi, şubat ayında tüketici fiyatları bazlı

olarak yüzde 5,5 artış göstererek 69,69 seviyesine yükseldi.

TCMB brüt döviz rezervi arttı

26 Şubat haftası itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde

1,2 artarak 54,5 milyar dolar oldu.

Novotel İstanbul 
AKFEN



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

JP Morgan: TCMB, bu ay faiz artıracak

JP Morgan, TCMB'nin politika faizini 18 Mart'ta

gerçekleştireceği PPK toplantısında faizleri 100 baz puan

artırmasını, 2021 dördüncü çeyrekte ise yüzde 14'e indirmesini

bekliyor.

Moody's: Türkiye'de devam eden politika değişikliği net bir

pozitif kredi unsuru

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk

lirasının güçlenmesini, sermaye girişlerinin yaşanmasını

sağlayan para politikalarındaki değişimin Türkiye'nin kredisi

açısından pozitif bir unsur olduğunu bildirdi.

İnşaat malzemeleri sanayisi 2020'de yüzde 9,1 büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Şubat 2021

Sektör Raporu'na göre, İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020

yılını bir önceki yıla göre yüzde 9,1 büyüyerek kapattı.

TEM Edirne - Karaağaç Bağlantı Yolu



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya    

ABD'de işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 379 bin kişi artarak

beklentileri geride bırakırken, işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik yüzde 8.1 ile beklentilerin altında geldi

Avrupa'da 19 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı

ocak ayında yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Beklentiler işsizliğin

yüzde 8,3 seviyesinde geleceği yönündeydi.

OPEC+ ülkeleri üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı aldı

Rusya, mevsimsel nedenlerle üretimini nisanda günlük 130 bin,

Kazakistan ise 20 bin varil artıracak. Suudi Arabistan, gönüllü

olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine

gelecek ay da devam edecek.

IMF: Merkez bankaları negatif faiz politikasını göz ardı etmemeli

Uluslararası Para Fonu (IMF), merkez bankalarının negatif faiz

oranı politikasını reddetmemeleri ve kullanma olasılıkları düşük

olsa bile araç setlerinin bir parçası olarak tutmaları gerektiğini

belirtti.

Euro Bölgesi’nde enflasyon şubatta yüzde 0,9 yükseldi

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları şubat ayında yıllık yüzde 0,9

yükseldi.

Euro Bölgesi imalat PMI 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi imalat PMI şubatta, 57,9 puanla 3 yılın zirvesine

yükseldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya    

Almanya'nın İngiltere’ye ihracatında Brexit etkisiyle sert düşüş

Almanya'nın İngiltere’ye ihracatı Brexit ticaret anlaşmasının

yürürlüğe girmesinden sonra ocakta bir önceki yılın aynı ayına

göre yaklaşık yüzde 30 düştü.

Almanya'da işsizlik beklentileri karşıladı

Almanya'da işsizlik oranı ocakta beklentileri karşılayarak yüzde 6

düzeyinde sabit kaldı.

Kanada ekonomisi 2020'de yüzde 5,4 küçüldü

Kanada ekonomisi, COVID-19 salgınının etkisiyle 2020'de yüzde

5,4 küçüldü.

Araç Barajı Kastamonu 
DETAŞ



TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER

TİSK kadınlarımızı istihdam başta olmak üzere her alanda

desteklemek, onları geleceğin mesleklerine ve iş dünyasına

hazırlamak için güçlü iş birlikleri ile yeni projelere imza atmaya

devam ediyor.

Bu doğrultuda, TİSK ve Yenibirlider Derneği iş birliğinde hayata

geçirilen Genç Kadın Liderler Programı, ülkemizin genç kadın

liderlerine ışık tutuyor. Proje kapsamında, bulunduğu kurumu

ileriye taşıyacak yeni nesil kadın liderleri yetiştirmek, genç

kadınlara “İşimizin Yarını” perspektifinde geleceğin meslek

grupları hakkında bir bakış açısı kazandırmak hedefleniyor.

Program kapsamında toplamda 80 genç kadınımız 4 ay

boyunca meslekler, yetkinlikler ve mentorluk olmak üzere 3

farklı etaptan oluşan bir eğitim sürecine dahil olacak. Bununla

birlikte, gençlerimiz süreç boyunca kişisel gelişimine katkı

sağlayacağı ve network ağını genişletebileceği TouchPoint,

Cesaret Ver! ve Kişisel Gelişim Toplulukları gibi etkinliklerde yer

alabilecek.

Genç Kadın Liderler Programı



Genç Kadın Liderler Programı

Program, çevrim içi sınıflarda Temmuz – Kasım 2021 ayları 

arasında gerçekleşecek. 

Tamamı ücretsiz olarak sunulan bu liderlik programı

üniversitelerin 2. veya 3. sınıfında lisans eğitimi gören ve

geleceğin genç kadın liderleri arasında “Ben de varım!” diyen tüm

genç kadınların katılımına açıktır.

Söz konusu programa başvurular 1 Mart - 11 Nisan 2021 tarihleri

arasında, genckadinliderler.net adresi üzerinden gerçekleşecektir.

Programda seçme ve değerlendirme süreci 4 farklı bölümden

oluşuyor. Çevrimiçi başvuruların ardından tüm adayların

başvuruları video çalışması, envanter etabı ve çevrimiçi

mülakattan oluşan seçme ve değerlendirme süreci doğrultusunda

değerlendirilecektir. Sonuçların Haziran 2021’de açıklanması

planlanmaktadır.

Proje kapsamında tüm 

detaylara TİSK sosyal 

medya hesaplarından ve 

görseldeki bağlantı 

üzerinden 

ulaşılabilmektedir. 

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER

http://genckadinliderler.net/
http://genckadinliderler.net/


ÜYELERİMİZDEN 

Tekfen İnşaat 

Azerbaycan’da yapımı devam eden Projenin önemli

adımlarından olan 450 ton ağırlığındaki Weather Deck 5-7

panelinin, Skidway üzerine montajı büyük bir başarıyla

gerçekleştirildi.

Tekfen İnşaat’ın ACE Projesi'nde, Yeni Bir 

Kaldırma İşlemi Daha Başarıyla Tamamlandı…



ÜYELERİMİZDEN 

Aras Marine 

ARAS Marine Yatırım Holding bünyesinde olan ve 1995

yılındanbu yana deniz inşaat alanında faaliyet gösteren ARAS

Marineile; 2004 yılında kurulan ve elektrifikasyon, otomasyon,

dijitaldönüşüm ve mühendislik çözümlerinde sektör lideri olan

YEO,dünyada sürdürülebilir ve çevre dostu yeni enerji üretim

yöntemiolarak gelişmekte olan Yüzer Güneş Enerjisi santral

projeleri içinortak bir girişimle MARINERGY’yi kurdular.YEO ve

ARAS, enerji projeleri ve deniz inşaat tecrübelerinibirleştirdikleri,

Yüzer & Yenilenebilir Enerji konusunda, Türkiyeve bölge

ülkelerinde MARINERGY adıyla faaliyet gösterecekler.

Deniz ve Güneşi birleştiren sinerji..



KÜLTÜR SANAT

Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri

yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 1

Mart itibarıyla kapılarını açtı. Ziyaretçilerine, güvenli bir

ortamda tarihin efsaneleri arasında gezinme fırsatı sunan

müzede, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor.

Müze, 1898 model Malden Buharlı Otomobil’den 1963

model ilk Anadol’a; buharlı gemi makinesi modellerinden

Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu’na, transit teleskoptan

Edison telgrafının patentlenmiş orijinal modeline kadar farklı

dönemlerden farklı objelerle endüstri tarihine ayna tutuyor.

http://www.rmk-museum.org.tr/

http://www.rmk-museum.org.tr/


KÜLTÜR SANAT

Erol Evgin’den «Yine de Güzeldir Yaşamak»

Türk pop müziğin duayen ismi Erol Evgin “Yine de Güzeldir

Yaşamak” başlıklı konserde, dört neslin birlikte söylediği,

anılarımıza fon müziği olmuş şarkılarını sokak müzisyenleri;

Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Salva

Quartet, Grup Kök ile birlikte seslendiriyor.

Bu keyifli konseri İş Sanat’ın youtube sayfasından

izleyebilirsiniz.

Konser kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Hw6jX9dNvbU


YAYIN

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB),

ülkemiz ekonomisine önemli katkılar

sunan hazır beton sektörünü 2020 yılı

özelinde bilimsel olarak analiz eden

“Hazır Beton Sektör Raporu”nu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu,T.C. Merkez

Bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği verileri ile THBB ve üyelerinin

sağladığı veriler ve bilgiler ışığında

hazırlanan Rapor, Türkiye ekonomisi,

inşaat sektörü ve hazır beton sektörüne

yönelik detaylı analizler,

değerlendirmeler ve projeksiyonlar

içeriyor. Son yıllarda hazır beton

sektörünün ciddi oranda küçüldüğünü

ortaya koyan Rapor, ülkenin

sürdürülebilir kalkınması için “İnşaat

Sektörü Strateji Belgesi” hazırlanması

gerektiğine dikkat çekiyor.

2020 Yılı Hazır Beton Sektör Raporu’na
buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.thbb.org/sektor/hazir-beton-sektor-raporu/2020-yili-hazir-beton-sektor-raporu
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