
1



Geçtiğimiz günlerde sektördeki değerli paydaşlarımızdan

Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türk Müşavir Mühendisler ve

Mimarlar Birliği genel kurullarını gerçekleştirerek yeni

yönetimlerini belirlediler. Her iki birliğin yeni yönetimlerini tebrik

ediyor, başarılar diliyoruz.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz. 5-11 Nisan Türkiye ve dünya

ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,

2……………………………………………………………………………………..

1915 Çanakkale Köprüsü 

Kayseri Şehir Hastanesi 
YDA



Bir baharı daha Covid 19

pandemisi gölgesinde

geçiriyoruz maalesef.

Vaka sayılarında mutasyonun

da etkisiyle tedirgin edici bir

artış var.

Sağlık Bakanı Sayın Koca’nın aktardığına göre ülke genelinde

üçüncü piki yaşıyoruz. Elbette umutsuzluğa kapılmaya mahal

yok ancak temizlik, maske ve mesafe üçlüsüne her

zamankinden daha fazla özen göstermemiz gereken bir

dönem. Ekonomik dengelerin gözetilerek tedbirlerin

arttırılacağına inanıyorum.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayına ermenin mutluluğunu

yaşayacağız bu hafta. Manevi huzur ayı olan Ramazan ayı

diliyorum ki yurdumuza ve tüm İslam alemine başta sağlık

getirsin.

Ramazan ayının bolluk ve bereketiyle gelmesini, hayırlara

vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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MALİ HAYAT

Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri 

Kurumlar Vergisi Geçici Beyannamesinde yeni düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuru kapsamında

2021 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Kurum

Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel

Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına

indirip yeniden kurmaları gerekecektir.

Kasımlar Barajı ve HES-Isparta 
GÜLSAN
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MALİ HAYAT

Kurumlar Vergisi Düzenlemleri

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi için son gün 30 Nisan

2020 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi

beyannamesini 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında elektronik

ortamda verebilecek.

Mükellefler kurumlar vergisi beyannamesini verirken

yararlanmaları için Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

hazırlanmıştır.

Mükellefler kurumlar vergisini, beyannamenin verildiği ayın

sonuna kadar; Başkanlığın: “İnteraktif Vergi Dairesi” veya

“Borç Sorgulama ve Ödeme” ekranı üzerinden anlaşmalı

banka/kredi kartlarıyla, vergi tahsiline yetkili bankalar

aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

ödeyebileceklerdir.

Yıldırım HES-Bayburt
BAYBURT ENERJİ 



ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik Uygulamaları 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri

Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2021 tarihinde

yayımlanan Genelge ile mevcut durumda uygulanmakta olan

işten ayrılış kodlarına yeni kodlar ilave edilmiştir.

Genelgede bulunan birinci kısım altıncı bölümde yer alan

"2.1- İşten ayrılış nedeni" alt başlığındaki işten ayrılış

nedenleri tablosundaki "29- İşveren tarafından işçinin ahlak

ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu

çıkarılmış ve "41-"nolu koddan sonra gelmek üzere bu
bağlantıda yer alan kodlar eklenmiştir.

İşten ayrılış kodlarında değişikliğe gidildi

Sulama İşi-DSİ Arşivi
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http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_sgk_cikis_kodlari_genelge.pdf


ÇALIŞMA HAYATI 

SGK tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınının

istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanların

korunması için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı

uygulaması getirildiği ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına

uymayan hallerin fesih kısıtı uygulamasının istisnaları

arasında olduğu aktarılmıştır.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamında

bildirimlerin “29 nolu kod” üzerinden yapıldığı, Birbirinden

farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile

bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının

görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile

ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı

ayrı kodlar belirlenmiştir.

Türkiye  MYM Sınavları



HABER

TürkMMMB Genel Kurulu

TürkMMMB 40.Olağan Genel Kurulu

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin

(TürkMMMB) 40.Olağan Genel Kurulu, 26 Mart 2021

tarihinde gerçekleştirildi. 2018-2021 Dönemine ilişkin

çalışmaların aktarıldığı, Yönetim Kurulu, ve Denetim Kurulu

asıl ve yedek üyelerinin seçildiği, Onur Kurulu üyelerinin

belirlendiği toplantıda yapılması planlanan çalışmalar

paylaşıldı. Birliğin bu dönemde de Türk Teknik Müşavirlik

sektörünün ilerlemesi, gelişmesi yönündeki çalışmaların

artarak devam edeceği önemle vurgulandı.
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HABER

TürkMMMB Genel Kurulu



HABER

TMB Genel Kurulu

TMB 33.Olağan Genel Kurulu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)'nin 33.Olağan Genel

Kurulu 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Yeni yönetimin

belirlendiği genel kurulda Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yeni

başkanı 2004-2011 yıllarında da aynı görevi yürüten Erdal

Eren oldu.



HABER

TMB Genel Kurulu
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MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

6 Nisan tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında

Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında

Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’

Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin

Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması

Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar yayınlanmıştır.

13FOLKART BLU ÇEŞME



GÜNDEM

Atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Para Politikası Kurulu üyeliğine

Prof. Dr. Elif Haykır HOBİKOĞLU getirilmiştir.
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Muratlı Barajı ve HES 
DSİ Arşivi



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

09 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete mesleki yeterlilik belgesi

zorunluluğu gelen yeni meslek isimleri yayımlandı.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik

Kurumu tarafından standardı yayımlanan bu meslekler bu

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra

çalıştırılamayacaklar..

Bu meslekler arasında Çimento Üretim Elemanı, 3,4,5.

seviyelerde elektrik tesisatçısı, endüstriyel tasarımcı, yer altı

hazırlık işçisi gibi meslekler yer almakta.

Meslekler listesine bağlantıdan erişebilirsiniz.
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Yeni mesleklere mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gelecek

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210409-18-1.pdf


TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

05-11 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Ankara Şantiyesi Alçı

Levha Uygulayıcısı, Endüstriyel Boru Montajcısı,

→ Pekintaş Burakcan İzmir Şantiyesi İnşaat İşçisi

→ Nurol İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Konya Şantiyesi Panel

Kalıpçı, Betonarme Demircisi

→ Pamukkale Boya Isparta, Antalya İnşaat Boyacısı

→ Marshall Ankara, Antalya İnşaat Boyacısı

Mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirilmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde

Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan

verilere göre Yurt İçi Üfe ve TÜFE arasındaki makasın

giderek açıldığı dikkat çekmekte. Yurt İçi Üfe’deki artışların

gelecek aylarda TÜFE’ye yansıması beklentisini

yoğunlaştırmakta.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Rakamları 

Yurt İçi Üfe’de alt sektörler itibariyle baktığımızda ana

metaller, demir, çimento kireç alçı ve petrol ürünlerde

ortalamanın üstünde artış dikkat çekmekte. Özellikle kok

petrol ürünlerinde süre gelen düşük oranlı artış eğilimi yönü

tersine çevirdi. Petrol ürünlerinde %76 varan artışlar

görüldü.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Fiyat Gelişmeleri 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mart ayına

ilişkin fiyat gelişmeleri rakamların 6 Nisan 2021 tarihinde

açıklandı. Raporda TÜFE’deki yükselişin büyük oranda

enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığı, gıda

grubunda ise enflasyon gerilediği ifade edilmiştir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Fiyat Gelişmeleri 

Yurt İçi ÜFE’de ise ara malları fiyat artışında demir-çelik ve

ferro alaşımlar, plastik ürünler ile temel kimyasallar ve tekstil

iplik-elyafları öne çıkarken, artışların grup geneline yayıldığı

izlenmiştir. Sermaye malı grubunda metal yapı ürünleri,

makinalar, ulaştırmaya yönelik sermaye malları, bilgisayar

ve çevre birimleri yüksek fiyat artışı olmuştur.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan ayına

ilişkin enflasyon, döviz kuru, GSMH ve faiz orana ilişkin

beklentiler yayımlandı. Buna göre enflasyon beklentileri,

döviz kuru, gecelik faiz oranları beklentileri yukarı yönlü

revize edildi. Büyüme beklentisi ise 2021 yıla göre düşerken,

2022 yılı için aynı kaldı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart 2021 dönemine

ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı 07 Nisan

2021 tarihinde açıklandı. Kurdaki artışlar dolasıyla Mart

ayında dolar yatırımcısına bir önceki aya kıyasla en çok

kazandıran yatırım aracı oldu.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı  

Mevduat faizi nominal olarak %11,54 kazandırdı. Külçe

altında ise nominal kazanç bir önceki yıla göre %56 oldu.

TÜFE bazında ise altın yatırımcısına %38 kazandırdı. Mart

ayında bir önceki aya göre BİST 100 endeksi ve DİBS

yatırımcısına kaybettirdi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Merkez Bankası Efektif Satış  Dolar Kuru

Merkez Bankası Efektif Satış Euro Kuru

TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Dolar/TL’de seyir bu hafta yatay bir seyir izledi. Mart ayında

dolar karşısında %10 değer kaybeden TL, Nisan ayında da

Kasım sonrası en düşük seviyelerde işlem görmeye devam

ediyor.

Yıl başında Merkez Bankasının faiz kararlarının ve sıkı para

politikasının da etkisiyle TL değer kazanmıştı. Ancak son

haftalarda TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında

dolara karşı en fazla negatif ayrışan para birimleri arasında yer

almakta.

Dolar endeksi bu haftaya 92,60 seviyesinden başlayıp, 92,21

seviyesine geriledi. Aralık 2020 tarihinde ise reel efektif

kurunda görülen dip seviyelerinden sonra 65 seviyelerine

yükseldi. Türk Lirası'nın reel değerini yansıtan reel efektif döviz

kurunda yükseliş devam etti.
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Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Ons altın bu hafta 1.728.1.743 seviyesinde işlem görüyor.

Tahvil faizlerindeki gerileme ile Ons altın bu hafta yükseliş

yönünde hareket etti.

Dünya Altın Konseyinin raporuna göre ABD faiz oranlarında

keskin bir artış ve daha güçlü bir dolar, son zamanlarda altına

baskı yapmakta. Enflasyon baskısı, artan para arzı ileride altın

talebini destekleyebilir.

Haftaya 450 TL ile başlayan gram altın son iş gününde 460 TL

oldu. Böylece altın yeniden yıl başındaki seviyelerine döndü.

Altın bir aylık dönem içerisinde %12 değer kazandı. Çeyrek

altın haftanın son işlem günü 753 TL’den satış gördü.

Kaynak:

Bloomberg HT 26



Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrol fiyatları OPEC+ kararının ardından 60 dolar üstünde

seviyelerde ilerlemeye devam ediyor. Bu hafta petrol

fiyatlarında Suudi Enerji Bakanının söylemleri etkin oldu.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman,

piyasalardaki kendilerini rahatsız eden bir şey olmadığını

belirtirken, OPEC+’ın aylık olarak toplanmaya devam

edeceğini ve gerekirse planlarda düzeltme yapabileceğini

söyledi.

Artan vakalar, virüste mutand etkileri ile dünya ekonomisi

halen bir belirsizlik içinde. Ancak geçtiğimiz hafta OPEC

tedavi yöntemlerindeki gelişmeleri de dikkate alarak üretimde

kademeli yükselişe geçeceğini belirtmişti.

Kaynak: OPEC
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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;

02 Nisan haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki

haftaya göre %0,11 azaldı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 2

milyar 600 milyon azalış gösterdi.

02 Nisan haftasında bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 154,7 milyar TL oldu.

Ocak 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında borcunu

ödememiş gerçek kişi sayısı 40.663 kişi olurken, Tüketici

Kredilerinde 73.380 kişi oldu. Bireysel ve Tüketici kredilerinde

borcun ödenmeyenlerin sayısı sırasıyla 47,0 ve 46,2 azalış

gösterdi. Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı

02 Nisan haftasında %3,2 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 1,5 milyar değerinde arttı. Kamu

bankalarında konut kredi faiz oranları 1,32-1,38 özel sektör

bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,32-1,99

seviyelerine işlem gördü.

02 Nisan haftasında konut, taşıt ve diğer kredi türlerinde

kullanımı arttı. Toplam kredilerin %39’unu konut kredileri

oluşturdu. Konut kredilerinde en yüksek talep 5 yıldan uzun

vadeli olurken, taşıt kredilerinde ise 1 yıldan uzun-5 yıla kadar

süreli kredilere oldu. Bu hafta 5 yıldan uzun vadeli konut

kredilerine talepte artış yaşandı.

TL ticari kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı kademeli de

olsa azalışını bu hafta da sürdürdü. 02 Nissan haftasında bir

önceki haftaya göre 20,06 seviyesinden 21,40’a yükseldi.

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 

30



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN 

Moğolistan sınırlarını 1 Mayısta açıyor
Moğolistan artan vakalar nedeniyle ülkenin koronavirüs

durum rejimi seviyesini kırmızı seviyeye çıkararak 10-25

Nisan 2021 tarihlerinde tamamen hazırlıklı olma rejimine

yükseltmeye karar verdi. Ancak hava sınırının 1 Mayıs'tan

itibaren şimdilik sadece aşılanmış vatandaşların girişine izin

verilecek şekilde açılması planlanmakta.

Türkmenistan’da Liman yatırımı

7 Nisan'da Astrahan'daki (Rusya Federasyonu) Türkmenistan

Konsolosluğu'nun girişimiyle, Astrahan'ın limanında (PSEZ)

Türkmenistan'ın lojistik merkez açması konusunda çevrimiçi
toplantı yapıldı.
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Buğday Değirmenleri, Türkmenistan 
TEPE



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN 

Çinli yatırımcılardan Fas ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük 5 mühendislik kamu

şirketi arasında yer alan CCCC/CRBC Grup Genel Müdür

Yardımcısı Peng Xiaojun, Fas’ın kuzeyinde gerçekleştirilen

Tanger Tech projesinin takibi kapsamında Fas’a bir iş ziyareti

gerçekleştirdi.

İsviçre – Türkiye’ye Covid19 Nedeniyle Zorunlu Karantina 

Uygulayacak

İsviçre, her 14 günde bir Covid19 açısından riskli gördüğü

ülkelerden gelen yolculara 10 günlük zorunlu karantina

uygulamaktadır. Bu çerçevede Türkiye riskli ülkeler arasına

dahil edilmiştir.

Hindistan ekonomisi beklentileri iyimser

Uluslararası derecelendirme ajansları, ekonomisi Covid'in

getirdiği zorluklardan gün be gün sıyrılırken Hindistan'ın 2021

yılında GSYİH büyümesinde güçlü artış sinyalleri verdiğini

belirtmektedir.

Kongo Kalemie Limanında Grev Kararı

Kongo D.C. Tanganyika Eyaletinde bulunan Kalemie

Limanında 124 Gümrük Acentesi Grev Kararı aldı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN 

Katar’da Covid 19 Önlemleri Artıyor

Katar’da yaşanan 2. Dalga sebebiyle günlük pozitif vaka

sayısı ve yoğun bakımda yatmakta olan hasta sayısı ciddi bir

artış göstermiştir. Bu kapsamda, 9 Nisan 2021 Cuma günü

itibarıyla Katar’da kamu ve özel sektörde %50 ev/ofis çalışma

gelecek. Tüm konferans, fuar ve sergiler ertelenecektir.

Alışveriş merkezleri %30 kapasite ile hizmet verebilecek

33QR Rafinerisine Yurt İçi Bütan Tedariki-Katar 
FERNAS



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Geçtiğimiz hafta altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 2,58 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde

1,10, dolar/TL yüzde 0,31, euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2,8 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 50 milyar 894

milyon dolar olan rezervler, 2 Nisan ile sona eren haftada 48

milyar 85 milyon dolara geldi.

JPMorgan'ın Türkiye enflasyon beklentisi yükseldi

JPMorgan, enflasyon dinamiklerinin kötüleştiğine işaret ederek,

Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.2'den yüzde

13.4'e yükseltti.

Camp Lemonnier Yükleme Rampası ve Hangarları, Paralel Taksiyolu
Uzatılması ve Cephanelik Binası Cibuti 
METAG



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Yabancıdan 2 haftada 2.5 milyar dolarlık satış

Yabancı yatırımcılar geçen hafta da TL menkul kıymetlerinden

çıkışını sürdürdü. Yabancı geçen hafta 509 milyon dolarlık satış

yaptı.

TL'nin reel değerinde artış son buldu

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, 3 ay aradan sonra

martta 65.71 ile yeniden düşüşe geçti.

Vergi incelemede Danışma Komisyonu oluşturuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Vergi Denetim Kurulu Danışma

Komisyonu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe girdi.

………………………

HİDROMEK



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Biden yönetimi ilk bütçe teklifini sundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,52 trilyon dolarlık 2022 mali yılına

yönelik bütçe teklifi, savunma dışı harcamalarda yüzde 16'lık artış

öngörüyor.

IMF’den küresel büyümeye yukarı yönlü revizyon

Dünya Ekonomik Görünüm Nisan 2021 raporunda yüzde 5,5 olan

küresel ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6’ya yükseltildi. IMF,

Türkiye için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 6, 2022 için yüzde

3,5 olarak korudu.

Lagarde: Euro Bölgesi'nde tünelin ucunda ışık görünüyor

AMB Başkanı Lagarde, Kovid-19 salgını ve buna karşı tedbirlerin

Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetleri kısa vadede olumsuz

etkilemeye devam edeceğini belirterek, ekonomik faaliyetlerin

salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını söyledi.

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı şubatta değişmedi

Euro Bölgesi işsizliği şubatta yüzde 8,3 düzeyinde sabit kaldı.

ABD'de dış ticaret açığı şubatta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı şubat ayında 71,1 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde veriye ilişkin piyasa beklentisi, 70,5 milyar

dolar olması yönündeydi.

ABD'de üretici fiyatları martta beklenti üzerinde yükseldi

ABD'de üretici fiyat endeksi martta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde

4,2 arttı. 34



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Almanya'da sanayi üretimi şubatta yüzde 1,6 azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkenin sanayi

üretiminin şubat ayında aylık yüzde 1,6 ve yıllık bazda yüzde 6,4

azaldığını açıkladı.

Fransa büyüme tahminini düşürdü

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 2021 yılı için daha önce

duyurdukları büyüme tahminini 1 puan düşürerek yüzde 5 olarak

revize ettiklerini bildirdi.

IMF'den Fed uyarısı: 2013 gibi olabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Amerikan Merkez Bankası'nın

beklentilerin dışında bir sıkılaşma kararının gelişen ülke

piyasalarında 2013'tekine benzer bir tablo yaratabileceği

uyarısında bulundu.

Tarsus-Mersin Ayrımı, Otoyol Çalışması 
MAKİMSAN



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

IMF'den toparlanmada finansal risk uyarısı

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun Nisan 2021 sayısında,

salgın sırasında alınan önlemlerin uzayan değerlemeler ve artan

finansal güvenlik açıkları gibi istenmeyen sonuçlara yol

açabileceği uyarısında bulundu.

Japonya’da tüketici güveni martta arttı

Japonya’da tüketici güveni mart ayında, aylık 2,3 puanlık artışla

36,1 düzeyine yükseldi.

İngiltere inşaat sektörü martta keskin yükseldi

İngiltere'de inşaat PMI martta 8,4 puan artışla 61,7 puana

yükseldi.

Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası politika faizini yüzde 4 seviyesinde

sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de bankanın faizi

değiştirmeyeceği yönündeydi.

Çin Merkez Bankası'ndan bankalara 'Kredilerde frene basın'

çağrısı

Çin Merkez Bankası'nın bankalara yılın geri kalanında kredi arzını

kısma çağrısı yaptığı belirtildi.

Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini yüzde 0,10

seviyesinde sabit tuttu. Banka 3 yıllık getiri hedefini de yüzde

0,10'da bıraktı. 34



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Kriz kahini Roubini'den orta vadeli dolar tahmini

Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizindeki yükselişin piyasaları

karıştırabileceğini, doların orta vadede ABD ekonomisindeki ikiz

açığın artmasıyla birlikte zayıflayacağını belirtti.

Milyarderler listesinde rekor

Forbes'un yıllık milyarderler listesine 2 bin 755 milyarderin girdiği

belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı

olduğu açıklandı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezoz üst üste

dördüncü kez listenin zirvesinde yer alırken, Tesla CEO’su Elon

Musk, geçen yıl yer aldığı 31. sıradan ikinci sıraya yükseldi.

Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite yükseldi

Euro Bölgesi’nda hizmet ve bileşik PMI endeksleri Mart ayında

yükseldi.

Yenikent - Temelli Yolu, Ankara 
ONUR TAAHHÜT



Alsim Alarko İnşaat A.Ş.

ÜYELERİMİZDEN 

Alsim Alarko Holding CEO’su Ayhan Yavrucu enerji ve

taahhüt sektörüne ilişkin değerlendirmeler, Alarko’nun 2021

hedefleri ve taahhüt sektörünün geleceğini konuşmak üzere

Bloomberg HT’nin konuğu oldu.

Kömürde üretilen elektrik üretimimin arttığını, ithal kömürde

fiyatların 70 dolar altına düşmediğini ifade eden Yavrucu,

yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz için önemine

değindi. Enerji alanında yapılan yatırımların öneminin artan

karbon salınımına yönelik dengeyi sağlamak adına da önemli

olduğunu anlattı.

Alsim Alarko olarak taahhüt sektöründe daha çok yurt dışı

yatırımlarına yönlendiklerini, yol, metro, endüstriyel tesisler,

havaalanı yatırımlarında dünyada önemli tecrübe sahibi

olduklarına vurgu yaptı.
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Kalyon Holding

ÜYELERİMİZ 

Kalyon Holding’in düzenlediği SCADA Mimari Tasarım 

Yarışması Sonuçlandı

Kalyon Holding tarafından 1 milyar dolar yatırımla kurulan

Karapınar Güneş Santrali’nin Denetleme, Kontrol ve Veri

Merkezi (SCADA) için açılan mimari tasarım yarışması

sonuçlandı. Dereceye giren projeler 7 Nisan 2021’de

düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Projelerin, yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine

vurgu yapabilecek ikonik bir bina tasarımı hedefiyle, mekânsal

bütünlük, yenilik, özgünlük, estetik ve uygulanabilirlik

yönünden değerlendirildiği yarışmada Y. Mimar Caner Bilgin

ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin’in “Vaha” isimli projesi

birincilik ödülüne layık görüldü.
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KÜLTÜR SANAT

Arter’den Çevrimiçi Rehberli Turlar

Arter’in çevrimiçi rehberli turları, katılımcılarını bekliyor.

Ekranlar aracılığıyla buluşulan turlarda, Arter sergi rehberleri

her hafta farklı bir tema etrafında bir eser seçkisini

katılımcıların yorumlarına açıyor.

Katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle

ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım

benimseyen çevrimiçi turlar her Pazartesi 19:00–20:00

saatleri arasında gerçekleşecek.

Sınırlı katılımcıyla ücretsiz gerçekleştirilen turlara katılım için

rezervasyon gerekiyor.
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KÜLTÜR SANAT

Anadolu Ajansı’ndan Türkiye'nin 100 yıllık serüveni

Anadolu Ajansı, TBMM'nin kurulduğu 23 Nisan 1920'den

2020'ye kadar geçen 100 yıllık sürede Türkiye'deki

gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "100 Yıllık Türkiye"

adlı kitabı yayımladı.

Ziraat Bankası sponsorluğunda hazırlanan kitapta Anadolu

Ajansı’nın haber ve görsel arşivlerinden yararlanıldı,

uluslararası haber ajanslarının fotoğrafları kullanıldı ve

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından temin

edilen önemli belgelere yer verildi.
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KÜLTÜR SANAT

Hatay Arkeoloji Müzesi 

Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesini de içinde

barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi tarihe ışık tutuyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Roma, Selçuklu ve Osmanlı

dönemine ait yüzlerce eser bulunuyor. Dünyanın sayılı

müzelerinden biri olan Hatay arkeoloji Müzesi’nde 19 farklı

sergi salonunda 2 bine yakın eser sergileniyor.

Pandemi günlerinde müzeyi sanal müze uygulamasıyla

ziyaret etmek mümkün.

https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/HATAY_ARKEOLOJI_MUZESI/
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