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Sendikamızın sektöre çözüm ortağı anlayışı ile hizmet vereceği

üçüncü iktisadi işletmesi olan İNTES AKADEMİ’de eğitimlere

devam ediyoruz. “FIDIC Sözleşmeleri Kapsamında Uyuşmazlık

Yönetimi” konulu ikinci eğitimimiz 28 Nisan 2021 tarihinde

gerçekleştirilecek.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz. 12-18 Nisan Türkiye ve dünya

ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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1915 Çanakkale Köprüsü 

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali  Irak
ENKA



Kısmi kapanma, yeni

tedbirler, Merkez Bankası faiz

kararı, Libya heyetinin

ziyareti, Amerika’nın Rusya

yaptırım kararları, Rusya-

Ukrayna gerilimi, aşı

anlaşmaları ve aşıya erişim

tartışmaları…

Oldukça yoğun gündemli bir haftaya geride bıraktık.

Tüm bu yoğun gündem içinde Covid 19 pandemisi ve

tedbirleri dünyada ve ülkemizde bir numaralı gündem

maddesi olmaya devam ediyor.

Vaka sayılarındaki artışın kaçınılmaz kıldığı bir kısmi kapanma

dönemine girdik. Dileyelim ki bu dönem vaka sayılarının

kontrol altına alınabilmesinin yolunu açsın ve daha sıkı

tedbirlere ihtiyaç kalmadan vaka ve hasta sayılarında düşüş

yaşansın.

Bir süre daha salgınla mücadele edeceğimiz aşikar.

Mücadele sürerken işin devamı, istihdamın korunması için

devletimizin aldığı ve alacağı kararların, vereceği desteklerin

hayati olduğu inancındayım.

Sağlıklı günler, hayırlı ramazanlar dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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MALİ HAYAT

Ödeme Araçları 

Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik 

düzenleme yapıldı

Kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin 16

Nisan 2021 tarihinde bir yönetmelik yayımlanmıştır.

Buna göre ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin

sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların

doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş

modelleri geliştiremeyecektir.

Bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet

sunulamayacaktır.

5Kayabeyi Barajı  ve Akıncı HES Ardahan 
TÜRKERLER  



ÇALIŞMA HAYATI

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte 17

Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de bazı değişiklikler yapıldı.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde

uygulanacak esas ve usullerde yeni düzenlemeler yapıldı.

Yönetmeliğe ilişkin ayrıntılar bağlantıdadır.

Bu değişikliklerden öne çıkanlar şöyle:

→ Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik

güvenliğinin sağlanmış olması yanında geçiş yolu izin

belgesinin alınmış olması gerekecek.

İş Yeri Açma/ Çalışma Ruhsatları

Kuzey Ege Otoyolu
KALYON-İC 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210417-2.pdf


ÇALIŞMA HAYATI

→ Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin

değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde,

devralan kişinin başvurusu üzerine yeni işletmeci adına

tekrar ruhsat düzenlenecek.

→ Devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat

dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru

sebebiyle karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı

olması halinde noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci

adına ruhsat düzenlenemeyecek.

→ Tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sağlık

koruma bandı; organize sanayi bölgesinde organize sanayi

bölgesi yönetim kurulu kararı, endüstri bölgelerinde ise

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile tespit edilecek.

İş Yeri Açma/ Çalışma Ruhsatları

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Kars Erzurum 
FERNAS



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Kişisel Veriler Kanununa Yönelik Kurul Tarafından alınan 

kararlar internet sitesinde yayımlanmıştır: 

• Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ev sahibi ve kiracının

apartmanın ortak giderlerden müştereken sorumlu olması

nedeniyle ev sahibinin isteği üzerine kiracının borç

bilgilerinin ev sahibine gönderilmesi 6698 sayılı Kanunun bir

hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde

gerçekleşen Kanuna uygun bir veri işleme faaliyetidir.

Antalya-Alanya Yol ve Tünel İnşaatı 
MÖN



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

• Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 07.04.2016 tarihinden

önceki veri işleme faaliyetleri bakımından KVK Kanunu

uyarınca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Özlük

dosyalarının tutulması bakımından işveren veri

sorumlusudur.

Çalışanlara ve eski çalışanlara ait sağlık verilerinin sır saklama

yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimi tarafından, Kurul

tarafından belirlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde

veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler alınmak

suretiyle, işlenmesi mümkündür.

• Telefon aracılığıyla yapılan abonelik sözleşmeleri, “Bir

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin

işlenmesinin gerekli olması” koşulu çerçevesinde kişisel

veriler işlenebilir.

Ancak ilgili kişinin, kendisiyle ilgili kişisel veriler işlenmişse,

görüşmeye ilişkin ses kayıtlarının dökümlerinin, ilgili kişi

dışında başkalarının kişisel verileri varsa bunlar çıkarılmak

veya maskelenmek gibi önlemler alınarak ilgili kişiye

gönderilmesi mümkündür.

Kararların tamamına bağlantıdan ulaşılabilir. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6957/Kisisel-Verileri-Koruma-Kurulu-nun-Yeni-Yayinlanan-Karar-Ozetleri


GÜNDEM

Covid 19 Kısıtlamaları

İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kısmi kapanmalara 

ilişkin sıkça sorulan sorular hakkında rehber bağlantıdadır.

https://www.icisleri.gov.tr/kismi-kapanma-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular


GÜNDEM

Covid 19 Kısıtlamaları

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma

kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri

ancak toplu ulaşım araçları kullanılmak suretiyle mümkün olacak.



GÜNDEM

Covid 19 Kısıtlamaları

Salgın ile mücadelede yeni önlemler alındı 

Covid 19 salgının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi

amacıyla Kamu Çalışanlarına yönelik tedbirler alındı.

→ Çalışma saatleri 10:00-16:00 olarak belirlenmiştir.

→ Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, esnek çalışma

yöntemleri uygulanacaktır.

→ Muafiyet durumları haricinde belirli kişiler idari izinli

sayılacaktır. Bu kişiler:

 60 yaş üstü olanlar ve 10 yaşın altında çocuğu olanlar

 Gebeliğinin 24’Üncü haftasından 32’inci haftasına kadar

süre içerisinde hamile çalışanlar

 Süt iznini kullananlar ve engelliler olarak belirlenmiştir.

Kömürhan Köprüsü-Elazığ-Malatya
DOĞUŞ-GÜLSAN



FAALİYETLERİMİZDEN

Sektörümüzün karşılaştığı sorunlara yönelik taleplerimizi

içeren raporlar hazırlanarak ilgili kamu kurumlarıyla

paylaşılmıştır.

Bu kapsamda;

→ Kamu yatırımlarının ödenek dilimlerinin belirlenerek

açıklanması, ödenek aktarımının bir an önce sağlanması ve

ödemelerden kaynaklanan sorunların giderilmesine ilişkin

taleplerimiz iletilmiştir.

→ Sektörümüzün kayıtlı işletmelerini temsil eden üye

firmalarımız, özellikle son dönemde, KDV uygulamaları

başta olmak üzere mali mevzuat ve uygulamalardan

kaynaklanan sorun ve çözüme ilişkin öneriler raporumuz

paylaşılmıştır.

Sektörel Sorunlar Raporu 

Diyarbakır –Şanlıurfa Yolu Seyrentepe Köprülü Kavşağı Viyadük 
BEKİROĞLU



İNTES AKADEMİ

İNTES Akademi eğitimleri sürüyor

İNTES’in sektöre çözüm ortağı anlayışı ile hizmet vereceği

üçüncü iktisadi işletmesi olan İNTES AKADEMİ’de ikinci

eğitimin konusu güncel gelişmeler çerçevesinde, “FIDIC

Sözleşmeleri Kapsamında Uyuşmazlık Yönetimi” olarak

belirlendi.

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek eğitim, Julian

Bailey (Partner, White & Case LLP, Londra; Misafir Hukuk

Profesörü, Hamad bin KhalifaUniversity, Doha, Qatar)

tarafından verilecek.

Eğitimde FIDIC tip sözleşmeleri kapsamında iddiaların ileri

sürülmesi sırasında ortaya çıkan bazı önemli konular

değerlendirilecek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için sendikamızı arayabilirsiniz.

FIDIC Sözleşmeleri Kapsamında 

Uyuşmazlık Yönetimi

……………………………
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MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye

Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik

Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe

Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü

Değiştiren Ekli 2/2021 Sayılı Kararının Onaylanması

Hakkında Karar yayınlanmıştır.

MAKYOL



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Dünyanın en büyük dengeli konsol viyadüklerinden biri olacak

olan Eyiste Viyadüğü Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.

yükleniminde gerçekleşiyor.

Tamamen ülke insanımızın ürünü olarak dünyanın en prestijli

projeleri arasında kendisine yer bulan Eyiste Viyadüğü

Türkiye MYM belgesine sahip işçiler tarafından inşa ediliyor.

Panel kalıpçı ve betonarme demircileri mesleklerine ilişkin

gerçekleşen Türkiye MYM’nin sınavlarında başarılı olan

işçiler, Türkiye’nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip

viyadüğünü inşa edecekler.

16



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

12-18 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Ankara Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Şantiyesi Alçı

Levha Uygulayıcısı, Endüstriyel Boru Montajcısı, İnşaat

İşçisi, İskele Kurulum Elamanı

→ Pekintaş Burakcan İzmir Şantiyesi İnşaat İşçisi

→ Pamukkale Boya Isparta, İzmir İnşaat Boyacısı

→ Ankara Aso-Sem sınav yerinde Bireysel İskele Kurulum

Elemanı



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri 

Makro ekonominin en önemli göstergelerinden işsizlik, Şubat

ayı için açıklanan verilere göre yükseliş yönünde hareket etti.

Genel işsizlik oranı bir ayda 0,7 puan artış göstererek

%12,7’den %13,4’e yükseldi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri 

Kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre

%2,8 puan azalarak %27,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı

sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %3,6 puan azalarak
%16,7 oldu. Fiili olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup,

daha fazla süre çalışmak istediğini belirtenlerin oranı ise bir

önceki aya göre kısmi bir düşüş göstermekle birlikte 2020 yılı

verilerine göre arttı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri 

Geniş tanımlı işsizlik oranı anlamını ifade eden atıl işsizlik

oranı bu dönemde %1,2 puan düşerek %29,5’den %28,3’e

geriledi. Hizmetler istihdam kaybının yaşandığı sektörlerin

başında geldi. Sanayi sektöründe istihdam artarken, genç

nüfustaki istidam oranı geriledi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Kayıtlı İşsiz İstatistikleri 

Türkiye İş Kurumu tarafından aylık düzeyde açıklanan

istatistik bülteni sonuçlarına göre Mart ayında İŞKUR

aracılığıyla 91.267 işe yerleşme gerçekleşmiştir.

Bu dönemde kayıtlı işsizlerin 713.111 kişisi bir yıldan uzun

süredir iş aramaktadır. Bu kişilerin %34’ü yüksek öğretim

mezunudur.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 

Türkiye istatistik kurumu tarafından 12 Nisan tarihinde

açıklanan inşaat maliyet endeksi yıllık bazda %27,59 artış

gösterdi. Bu artış aylık bazda 0,03 düşüşü işaret etse de

2020 yılının Mayıs ayından itibaren sert yükseliş dikkat

çekmekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi 

12 Nisan 2021 tarihinde açıklanan ödemeler dengesi

istatistiklerine göre on iki aylık cari işlemler açığı 37.8 milyar

ABD doları olmuştur. Önceki dönem 36,5 milyar dolar idi.

Ödemeler dengesi cari işlemler açığının bu yılın sonunda 25

milyar dolar olması beklenmektedir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mart ayına ilişkin bütçe

uygulama sonuçları 15 Nisan 2021 tarihinde açıklandı. 2021

Mart ayında bütçemiz fazla vardı. Geçen yıl aynı dönemde

ise açık vermişti. Bütçe açığı için yıl sonu beklentisi 244

milyar açık olacağı şeklinde.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları

Sermaye birikimini hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve

hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapıyla karşılıksız

ödemeleri ifade eden cari transferler bütçeden en yüksek

payı alan gider kalemidir. Bütçe giderlerin en yüksek pay

alan ikinci kalem ise Personel Harcamalarıdır.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 

İnşaat maliyetlerinin seyri yükseliş yönünde. Şubat 2021

döneminde 2019 Ocak ayından bu döneme izleyen 24 ayda

en yüksek artış oranı gözlemlendi. Malzeme endeksi ise

ortalamanın üstünde artış seyrederek %30 yükseldi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri 

İnşaat maliyetlerinde en yüksek artış ikamet amaçlı olmayan

binalar için malzeme artışlarında oldu. İşçilik endekslerinde

aylık bazda bir önceki döneme göre düşüş yaşandı. Kara ve

demiryolları malzeme endeksleri inşaat maliyet endeksleri

ortalamasının üzerinde artış gördü.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

TÜİK’in 15 Nisan 2021 tarihinde açıkladığı mart ayı konut

satış rakamlarında %2.4’lük artış şeklinde gerçekleşti.

Rakamlar konut satışlarında bir miktar canlanmaya ve ilk

aylık gerilemenin yavaşladığını işaret ediyor. Öte yandan bu

dönemde yabancıya yapılan konut satışında ciddi bir

yükselme gözlemlendi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına

göre %49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam

satışlara yukarı yönlü katkı %36,9 artış ile diğer satışlardan

geldi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan

Konut Fiyat Endeksleri artış yönünde eğilimini sürdürdü.

Fiyatlar 10 yılın en hızlı artışında oldu. Aydın, Denizli, Muğla,

Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Burdur, Isparta illeri fiyatı en

çok artan iller olurken, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Erzurum,

Erzincan, Bayburt konut fiyat endeksi en az artan iller oldu.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ciro endeksleri

Gelir İdaresi Başkanlığı’na KDV beyannamesi veren bütün

girişimler endeks hesabına dahil edilmesiyle açıklanmakta.

Buna göre hesaplama yapılan Şubat verileri sanayi, inşaat,

ticaret ve hizmet sektörleri toplamında %30 arttı.

31



EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi üretim

endeksleri verileri 2020 yılı haziran ayından itibaren

başlayan artış eğiliminin hız kestiğine dair bir tablo

sergilemekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri

Bir önceki yıla göre şubat ayında en keskin azalış kok

kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında ve

makine, ekipman kurulum ve onarım sektörlerinde yaşandı.

Keza deri ile ilgili ürünler, giyim eşyası gibi sektörlerde de

daralma oldu. Diğer madencilik ve taş ocağı, dayanıklı

tüketim malları, elektrikli teçhizat imalatı en çok artan ürünler

oldu.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumunca Şubat ayına ilişkin açıklanan

Perakende satış istatistikleri %4,6 arttı. Bir önceki döneme

ilişkin artış %2,6 idi. Cari fiyatlarla ciro artışlarında ise son 24

ayda nerdeyse en yüksek artış oldu. 2020 Şubat ayında

perakende de %23 arış olmuştu. Şubat 2021’de ise yıllık

artış %21 olarak gerçekleşti.

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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Bu hafta dolar/euro 15 Nisan 2021 de açıklanan Merkez

Bankası kararına odaklandı. Hafta boyu dolar 8,10 TL

seviyesinin üstünde bir seyir izledi. Gün içi 8,2 seviyelerine

yükseldi.

Merkez Bankasının yayımlanan kararının ardından piyasada

dolar/TL yükseliş yönünde tepki verdi. Ancak piyasanın

reaksiyonu yeniden toparlanarak 8,10 TL altından işlem

gördü. geriledi. Dolar endeksi bu haftaya 92,14 seviyesinden

başlayıp, 91,50 seviyesine geriledi.

36

Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Ons altın bu hafta 1.732.1.772 seviyesinde işlem görüyor. Tahvil

faizlerindeki gerileme, dolar endeksindeki geri çekilme ile Ons

altın yükseliş yönünde hareket etti. Tahvil faizleri ve dolar

endeksindeki bu eğilim devam ederse Ons altında yükseliş

eğiliminin sürmesi beklenmekte.

Gram altın yıl başı seviyelerinin üstünde seyrediyor. Dolar/TL’deki

artış, yakın coğrafyada gerçekleşen jeopolitik gerilimler, salgın

olumsuz seyri altının yatırım aracı olarak değerini artırıyor.

Hafta içi 460 TL’yi gören gram altın 451 TL seviyesine kadar

geriledi. Cuma günü kapanışta yeniden 460 seviyesine yükseldi.

Altın bir aylık dönem içerisinde %12 değer kazandı.10 gün

öncesine göre ise yatırımcısına %2,33 kazandırdı. Çeyrek altın

haftanın son işlem günü 736 TL’den satış gördü.

Kaynak:

Bloomberg HT 37



Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent türü ham petrolün varil fiyatı ABD petrol stoklarındaki

beklentilerin üzerindeki düşüşün etkisiyle artış gösterdi.

Ulusal Enerji Ajansı tarafından yayımlanan raporda geçtiğimiz

yılın aksine talep yönlü artış ile birlikte Petrol fiyatlarında artış

yönlü hareket bekleniyor.

Aşılamanın İngiltere’de, ABD’de rekor seviyesinde

yaygınlaşması, ABD ve Çin’de ekonomi verilerindeki

iyileşmeler talep yönlü tahminleri yukarı çevirmekte. Bu

nedenle yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarında artış

beklenmekte. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün vaka

sayılarındaki artış hızına dikkat çekmesi, Batının aşılamasının

devam etmesine karşılık, dünyanın büyük bir kısmının

aşılanmaması petrol fiyatlarını baskılayabilir.

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;

16 Nisan haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki

haftaya göre %0,12 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 1,7

milyar artış gösterdi.

16 Nisan haftasında bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 154,4 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

16 Nisan haftasında %3,3 oldu.
.



Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı

bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,2 milyar değerinde arttı. Kamu

bankalarında konut kredi faiz oranları 1,39-2,00 özel sektör

bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,49-1,99

seviyelerine işlem gördü.

09 Nisan haftasında konut, taşıt ve diğer kredi türlerinde

kullanımı arttı. Toplam kredilerin %38’ini 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 yeniden

yükselişe geçti. 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 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Geçtiğimiz hafta borsa ve altın kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 1,07, altının gram satış fiyatı yüzde 0,65

değer kazandı, dolar/TL yüzde 1,31, euro/TL yüzde 0,57

değer kaybetti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'dan '128 milyar dolar' açıklaması

128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin

iddialara yanıt veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bilanço varlık yükümlülük

denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir

varlıktan bahsetmek mümkün değil. Söz konusu döviz

işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa

koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirildi." dedi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,3 milyar dolar arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 9 Nisan haftası itibariyle

49,4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 10 milyar

doların altını gördü.

Yabancının hisseden çıkışı sürdü

TCMB verilerine göre 9 Nisan haftasında yabancıların net

tahvil alımı yaptığı, hisselerdeki satışın ise devam ettiği

görüldü. TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 9 Nisan

haftasında 78 milyon dolarlık tahvil alırken, hisse tarafında

nette 46 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Citigroup Türkiye büyüme beklentisini düşürdü

Citigroup, TCMB'deki başkan değişikliğinden sonraki

ekonomik ortamı değerlendirerek Türkiye için enflasyon

beklentisini yukarı yönlü (yüzde 11,7’den yüzde 15’e)

güncellerken, büyüme beklentisini aşağı yönlü (2021 için

büyüme tahminini yüzde 4’ten yüzde 3,4’e) revize etti.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Google'a genel arama hizmetleri

pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel

arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini

rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik

olarak yürütülen soruşturma kapsamında 296 milyon 84 bin

TL ceza kesti.

Gloria Golf Club Belek
ÖZALTIN



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Yerlinin hisse senedi yatırımı 1 yılda 2.5 kat arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021

Mart ayı verileri; yerli yatırımcıların finansal varlıklarının son

bir yılda yüzde 34 büyüyerek 5.3 trilyon liranın üzerine

çıktığını ortaya koydu.

Tarım-ÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,52 arttı

Tarım-ÜFE' de, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52,

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,06 artış kaydetti.

Kapanan şirket sayısı martta yüzde 26,5 arttı

Kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 10,4

artarak 10 bin 879'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 26,5

yükselişle 973'e çıktı.

Gıda sektörüne 2 aylık prim desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt

Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek

sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını

açıkladı.

Elektrik piyasasında santral sahaları için lisans kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik

piyasası önlisans ve lisanslara konu üretim tesislerinin

santral sahalarının belirlenmesine yönelik kurul kararı

yeniden düzenlendi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Bej Kitap: Ekonomik faaliyet ılımlı şekilde hızlandı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin

şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı

şekilde hızlandığını ve tüketici harcamalarının güçlendiğini

bildirdi.

Çin ekonomisinde rekor büyüme

Çin ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18.3

büyüdü.

Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,7 oldu

Almanya’da yıllık enflasyon martta beklentileri karşılayarak

yüzde 1,7 oldu.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Covid 19 tedbirlerinin

devam ettiği şubatta bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

Kahramanmaraş Göksun Yolu 4. Kısım
DUYGU



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon %1,3 arttı

Euro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği mart

ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

ABD'de tüketici güveni 1 yılın zirvesine çıktı

Michigan Üniversitesi verilerine göre Tüketici güveni

Nisan'da bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 86,5

değerine yükseldi.

ABD'de enflasyon 2,5 yılın zirvesinde

ABD'de Mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı.

Mart ayında Joe Biden'ın destek çeklerinin etkisiyle tüketici

fiyatları Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD bütçesi 660 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta 660 milyar

dolar olarak açıklandı. Ülkede 2021 mali yılının altıncı ayı

olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı 1,7 trilyon dolara

ulaştı.

İngiltere ekonomisi şubatta beklenti altında büyüdü

İngiltere ekonomisi şubat ayında beklentilerin altında kalarak

yüzde 0,4 büyüdü.

AB'den Çin'in alüminyum ürünlerine ilave vergi

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen alüminyum yassı

mamullere ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Almanya'da ekonomiye güven azaldı

Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi nisan ayında

şubat ayındaki 76,6 puandan, 70,7 puana geriledi.

Powell: ABD ekonomisi dönüm noktasında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell,

Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye

başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini

belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu ifade

etti.

Coinbase ABD borsasında işlem görmeye başladı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase,

New York özel borsasında teknoloji şirketlerinin ağırlıkta

olduğu Nasdaq endeksinde yaklaşık 360 dolarlık hisse

değeriyle işlem görmeye başladı.

Çatalan Barajı 
DSİ Arşivi



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN 

Brexit’in Londra borsa piyasasına etkisi

Almanya'nın Handelsblatt Gazetesi'nde çıkan 16 Nisan 2021

tarihli habere göre Brexit'n Londra Finans Piyasasını

etkilemeye başladığı ve yaklaşık 440 firmanın Londra'dan

Avrupa Birliğine taşındığı belirtilmektedir.

Uganda Tanzanya Petrol Boru Hattı Yapımı

Uganda'dan Tanzanya'ya Uzanan Doğu Afrika Ham Petrol

Boru Hattı (East African Crude Oil Pipeline-EACOP) Yapımına

Tanzanya'dan Başlaması Öngörülmektedir. Projenşn inşaat

çalışmalarının ne zaman başlayacağı henüz belirtilmemiştir.

48Suhodol Tarcin Otoyolu Bosna Hersek
CENGİZ 



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN 

Özbekistan’da yeni inşaat faaliyetleri planlanıyor

2021-2023 yıllarında Taşkent'te 10,7 milyar dolar değerinde

1.390 yatırım projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Taşkent vilayetinde, Özbekistan'da ilk pompaj depolamalı

hidroelektrik santralinin (PDHES) kurulması planlandığı

açıklandı. Ayrıca Mzbekistan’ın Yeni Andican şehrine toplu

konut projesi yapımı planlanmakta.

Belçika’da Koronavirüs Vakaları

Belçika'nın Federal ve Bölgesel Hükümet temsilcilerinin bir

araya geldiği Danışma Komitesi toplantısında, mevcut

önlemlerin bazılarının gevşetilmesi kararı alındı. Okullar 14

Nisan tarihinde açılacak.

Türkmenistan’da Petrol Sondaj Platformu kurulacak

Malezya'nın büyük enerji şirketi Petronas, Hazar Denizi'nin

Türkmen kesiminde GDDP-A petrol sondaj platformunun

yapımına başladı. GDDP-A sondaj platformundan ilk petrolün

Ağustos 2021'de alınması planlanıyor.

Etihopya’ya Jeotermal Proje

Addis Ababa'nın yaklaşık 215 km güney doğusunda yer alan

Aluto-Langano bölgesinde gerçekleştirilen jeotermal

projesinin ilk adımı Kenya'lı Kerui Petroleum firması ile

Etiyopya Elektrik İdaresi arasında 2019 yılında imzalanan

sözleşme ile atıldı.
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FOLKART

ÜYELERİMİZDEN

“FOLKART” En İtibarlı Şirketler Arasında 

Folkart, Türkiye İtibar Akademisi tarafından, Yıldız Üniversitesi

ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik

denetiminde yapılan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda

ülkemizin en itibarlı markaları arasında gösterildi.

Folkart, Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan İtibar

Endeksi Araştırması’nda son 3 yıldır inşaat sektöründe en

itibarlı markalar arasında yer alıyor. Folkart, 2019 yılında

Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasında da öne çıkmış, Altın

Lig’te yer almıştı.
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HİDROMEK

ÜYELERİMİZDEN

Yeni HMK 500 LCHD En Zor Görevlere Hazır

HİDROMEK’in H4 Serisine ait en yüksek tonajlı ekskavatörü

HMK 500 LCHD, sahalarda yerini almak için hazır. Özellikle

alt şaside yapılan revizyonlar, ağır hizmet tipi yapısının

güçlendirilmesi ve geliştirilen teknolojisi sayesinde üstün

dayanıklılık sunan HMK 500 LCHD, sağlam ve dengeli yapısı

ile en zor çalışma şartlarında güçlü ve kesintisiz performans

sağlıyor.

Maden, mermer ve büyük inşaat sahaları gibi en ağır çalışma

koşullarının hakim olduğu sahalarda kesintisiz çalışma imkanı

sunan HMK 500 LCHD paletli ekskavatör, ihtiyaç duyulan

güç, dayanıklılık, üst düzey performans ve uzun ömürlü

kullanımı sahaya taşıyor.
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KÜLTÜR SANAT

Gelenekte Ramazan

Her bölümünde ramazan ayına has ayrı bir geleneğin

tanıtıldığı Gelenekte Ramazan programı TRT Arşiv web

sayfasında.

Ramazana özgü gelenekler ve lezzetlerin konu edildiği

programda kimi zaman ramazan topu kimi zaman mahyanın

hikayesi taşınıyor ekrana .

https://www.trtarsiv.com/program/gelenekte-ramazan

https://www.trtarsiv.com/program/gelenekte-ramazan


KÜLTÜR SANAT

Evin Caz Hali

Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri

kapsamında Nisan 2020 döneminde hayata geçirilen “Evin

Caz Hali” konserleri devam ediyor.

Türkiye caz sahnesinin farklı kuşaklarından müzisyenlerin

performanslarına ev sahipliği yapan konser dizisine Akbank

Sanat Youtube hesabından erişmek mümkün.

https://www.youtube.com/user/AkbankSanat

https://www.youtube.com/user/AkbankSanat


KÜLTÜR SANAT

Sabahattin Ali Dinletisi İş Sanat’ta

İş Sanat'ın edebiyat eserlerini notalarla buluşturan dinleti

serisinde bu ay Sabahattin Ali hikâyeleri yer alıyor.

Sabahattin Ali’nin unutulmaz hikayelerinin yer aldığı 'Gece

Kapladı Her Yeri' dinletisi Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent

Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

Dinletinin ilk gösterimi 19 Nisan saat 20.30’da yapılacak ve

sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet

sitesinden izlenebilecek.
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