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Covid 19 pandemisiyle geçen bir yılı aşkındır süredir yüz yüze

bir araya gelemesek de telekonferanslarımız, dijital platforma

taşıdığımız geleneksel toplantılarımız ve yayınlarımızla sizlere

ulaşıyoruz.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz. 3-9 Mayıs haftasında 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



Covid 19’un etkileri tüm

dünyada sürüyor. Aşı

çalışmalarında ve aşılama

programlarında kat edilen

mesafe umut verici olsa da

vaka sayıları tedbir ve

kısıtlamalara bir süre daha

devam edilmesini kaçınılmaz

kılıyor.

Bayram günlerine de pandemi koşullarında giriyoruz

maalesef. Bayram sofralarını paylaşmanın, sevdiklerimizi

gönül rahatlığıyla kucaklamanın derin özlemini yaşıyoruz.

Dayanışmanın, birlikteliğin, kardeşliğin kıymetini daha da

iyi anlıyoruz.

Ancak her şeye rağmen yan yana olamasak da

kalplerimizin bir olduğunu biliyoruz.

Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bu

süreçte en büyük fedakarlığı gösteren başta sağlık

çalışanlarımıza, işin ve istihdamın devamı için emek veren

tüm sosyal paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, aynı

sofra etrafında buluşabileceğimiz, sağlıklı, huzurlu

bayramlara kavuşmayı diliyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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KAMU İHALE KANUNU

İş Deneyim Belgesi

Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında 

Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgelerine 

ilişkin Kamu İhale Kurumunun duyurusu yayımlandı

Danıştay 13. Dairesinin 16.03.2021 tarihli Kararıyla KÖİ

Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım

İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'in "İş

deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ve belge tutarının

güncellenmesine ilişkin esaslar" başlıklı 9. maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar

verilmiştir. Konuya ilişkin 28.04.2021 tarihinde Kurul

tarafından «Bu çerçevede; gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde
söz konusu kararın göz önünde bulundurulmasının önem arz
ettiği” kararı alınmıştır.

Tebliğde «Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim
belge tutarlarının otuzda bir oranında” dikkate alınacağı

hükmü bulunmakta idi.

Turgut Reis Yat Limanı
DOĞUŞ



KAMU İHALE KANUNU

İş Deneyim Belgesi

Kamu yapım işindeki şantiye şefi aynı zamanda başka bir 

yapım işinde fiilen şantiye şefi olarak çalışmasına ilişkin 

Kurul Kararı 

Kamu İhale Kurulunun 14.04.2021 tarihli kararında;

Şantiye şefliğinin tam zamanlı bir çalışmayı gerektirmesi

nedeniyle bir kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen

şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir

yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği

yapamayacağına ve aksine bir durumun iş denetleme belgesi

düzenlenmesine engel olacağına karar verilmiştir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi  
İC İÇTAŞ



KAMU İHALE KANUNU

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin hakedişlere itiraz kaydı 

konulması zorunluluğu getiren düzenlemesi hakkında 

Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Kararı 

Kamu İhale Kurumunun web sayfasında; “Danıştay İdari

Dava Daireleri Kurulunun kararı ile Hizmet Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinin Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri

Genel Şartnamesinin

hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kurul kararı ile Bu çerçevede; gerçekleştirilecek iş ve

işlemlerde söz konusu kararın göz önünde bulundurulması

önem arz ettiği” açıklamasına yer verilmiştir.

“Hakediş ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinin (a) bendinde bulunan

“Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin
neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de
Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş
raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla"
cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması
gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra
tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda
yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği
tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye
bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde
hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.”



MALİ HAYAT

Vergi Dönemi

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve 

Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021

I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum

Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla

beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel

hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.
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Kuzey Marmara Otoyolu



MALİ HAYAT

Vergi Dönemi

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin ödeme

dönemleri başladı

7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksit ödeme

dönemi

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödeme

dönemi

1 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Ödeme süresi 31 Mayıs

2021’de sona erecek.
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Kırklareli Mesleki Lisesi ve Uygulama Oteli
GİNTEK



MALİ HAYAT

Vergi Dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığınca Özel Tüketim Vergisi oranlarına 

ilişkin duyuru yayılmandı

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 6/5/2021

tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel

tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.
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Deriner Barajı ve HES-Artvin 
ERG

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv06052021.pdf


MALİ HAYAT

Vergi Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan

30/4/2021 tarih ve 57746 sayılı yazıda, 22/4/2021 tarihli ve

VUK-133/2021- 1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile

30/4/2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart

dönemine ilişkin ‘Form Ba’ ve ‘Form Bs’ bildirimlerinin verilme

süresi 7/5/2021 tarihine uzatılmıştır.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel

Müdürlüğü yazısında 2021/Mart dönemi sigorta prim borçlarının

KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde

bulunan mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla,

söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya

mahsus olmak üzere 31 Mayıs 2021 tarihine kadar

uzatılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

13Eyiste Viyadüğü
NUROL



GÜNDEM

Covid 19 Tedbirleri

İç İşleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve

çalışanların manuel olarak doldurdukları çalışma izni görev

belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile, sistem

üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik

ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması

için işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel

doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi

formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat

24.00’e kadar uzatılmıştır.
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Adana Büyük Şehir Belediyesi Devlet Bahçeli Köprüsü
MET-GÜN



GÜNDEM

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik değişikler 6 Mayıs 2021 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında yönetmelikte,

emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp

satılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre;

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar katılımcı

elektronik iletişim araçları ile bilgi ve belgelere

erişebilecektir.

Emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme

ilişkin gerekli bilgilerin katılımcıya verildiği teyit edilerek

teklif elektronik iletişim araçları ile onaylanabilecek.

Yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği artık 12 kez

gerçekleştirilebilecek.

Emeklilik planları yılda 4 kez değiştirilebilecek. Bu

talepler elektronik ortamda iletilebilecek.

Ayrılma talebi elektronik iletişim araçları ile yapılabilecek.

Şirket, isteyen katılımcının ayrılma bilgi ve talep formu ile

hesap bildirim cetvelini internet sitesinde kendi adına

oluşturulan güvenli sayfadan alabilecek.



GÜNDEM

Dünya Bankası Türkiye Ekonomik İzleme Raporu

Türkiye Ekonomi Monitörü: Dalgalar Arasında Yön Bulmak

Dünya Bankası, Türkiye’deki son ekonomik gelişmelerin genel

bir görünümünün ve ekonomik beklentilere ilişkin Dünya

Bankası analizlerinin sunulduğu Türkiye Ekonomik İzleme

Raporunun (TEM) son sayısını yayınladı.

Dünya Bankası’na göre yurtiçi makroekonomik dalgalanmalar

ve gelişen küresel belirsizlikler bu yıl Türkiye’deki ekonomik

canlanmayı etkileyebilir.

Makalede dikkat çeken tespitlerden bazıları şöyle:

→ Özellikle kredi kanalı yoluyla sağlanan destekler olmak

üzere kamunun mali destek paketleri, COVID-19 şokuna

rağmen Türkiye'nin 2020 yılında büyümesine yardımcı

oldu.

→ Artan enflasyonun ve işgücü piyasasında geride kalan

toparlanmanın ülke genelinde yoksulluğun artmasına

neden olması bekleniyor.

→ Politikalar, daha yüksek ve sürdürülebilir orta vadeli

büyüme için ekonomik istikrarı yeniden tesis etmeye

yönelik tasarlanmalıdır.

Raporun yönetici özetine buradan ulaşabilirsiniz. 
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https://thedocs.worldbank.org/en/doc/35ae970c0a44aae17502b3ac5ebc5838-0080012021/original/TEM-EXECUTIVE-SUMMARY-APRIL-2021-TR2.pdf


MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

7 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti

Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti

Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin

Çerçeve Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması

Hakkında Karar

yayınlanmıştır.
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Ankara Kalecik Barajı 
GÜVENSOY



ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Sn. Mustafa TUZCU

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Leman ÇETİNER

18Yajva Bölgesi Enerji Santrali Projesi Rusya 
ENKA 



İNTES YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
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Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

Kamu İhale Kurumu tarafından 4735 sayılı Kamu İhale

Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda

önemli değişiklikler yapmak üzere hazırlanan Kanun

taslakları ve Sektörel Kamu Alımları Kanunu taslağı

Sendikamızın görüşlerine sunulmuş olup, Taslak Kanun

değişiklikleri bu çerçevede görüş oluşturmak üzere

üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Üyelerimizden gelen görüşler çerçevesinde hazırlanan

çalışma dokümanı 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen

Yönetim Kurulu özel gündeminde değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Celal Koloğlu başkanlığında

yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyelerimizden İlhan

Adiloğlu, Deha Emral, Merdan Hürmeydan, Mustafa Güngör

ve Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Turan katılmışlardır.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulan

nihai görüşler Kamu İhale Kurumu’na sunulacaktır.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları kapsamında sınavlarımız ilan

edilen Covid-19 kuralları çerçevesinde tüm iş sağlığı ve

güvenliği ve hijyen tedbirleri alınarak izin alınan şantiyelerde

sınavlar yapılmaya devam etmektedir.

03-09 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara Astaldi Türkerler

Ortak Girişimi Şantiyesi İnşaat işçisi, İnşaat Boyacısı mesleki

yeterlilik sınavları gerçekleştirilmiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Nisan Ayı Enflasyon Rakamı 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üfe ve

TÜFE endeksleri önceki aylara göre zirve noktasını gördü. Kur

şokları enflasyonun yukarı yönlü hareketini destekliyor. Yurt İçi

Üfe ve TÜFE arasındaki marjın 2020 yılının son çeyreğinden

itibaren sürekli artış göstermesi gelecek dönem TÜFE

beklentisini de yukarı yönlü hareket ettirmekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Nisan Ayı Enflasyon Rakamı 

İnşaat sektörünün temel girdileri arasında yer alan ana

metaller, çimento, kok ve rafine edilmiş petrol ürünlerinde yurt

içi üretici fiyatları endeksinde yıllık ortalamanın çok üstünde bir

artış gerçekleşti. Kok ve rafine edilmiş petrol ürünlerdeki artış

ise yüzde 160’a varan bir rakama yaklaştı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Nisan Ayı Enflasyon Rakamı 

Okuyucularımız için 1983-2021 yılı TÜFE ve Yurt İçi Üfe

rakamlarını hatırlatmak amacıyla grafik hazırladık. Enflasyon

ekonomimizin yapısal sorunlarının başında gelmektedir.

Uygulanan ekonomik politikaların ardından enflasyon

rakamlarında iyileşme ivmesi yakalansa da özellikle kur

artışlarının olduğu dönemlerde yeniden yükselmiş olduğu

gözlemlenmektedir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Efektif Döviz Kurları

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli

paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre,

Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret

akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru

ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri

arındırılarak elde edilmektedir.

Reel efektif döviz kuru artarsa TL'de reel değer kazancı

oluşur, yurtiçi mal sepeti yabancılar için pahalı hale gelirken

yabancı mal sepeti Türkiye için ucuzlar.

TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 3,28 puan

azalarak 62,29'a indi. Endeks, martta 65,57 düzeyinde

bulunuyordu. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi

de aynı dönemde 1,42 puan azalarak 79,44'ten 78,02'ye indi.
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Yurtiçi ÜFE Bazlı 
Reel Efektif Döviz 
Kuru

Kaynak :TCMB



EKONOMİDE BU HAFTA

Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri

TCMB tarafından yayımlanan Nisan ayı fiyat gelişmeleri

raporuna göre emtia fiyatlarındaki yükseliş tarımsal emtia ve

endüstriyel metal fiyatları öncülüğünde sürmüştür. Bu

dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının

etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretmiş; ancak baz etkisi

nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde

yükselmiştir
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EKONOMİDE BU HAFTA

Mayıs Ayı Enflasyon Beklentisi

TCMB tarafından açıklanan Mayıs ayına ilişkin ekonomik

beklenti anketine göre enflasyon, döviz kuru beklentileri yukarı

çekilmiştir. Büyüme beklentisi için 2021 yılı için aynı kalırken,

2022 için %0,1 azalarak %4,1olacağı beklenmektedir.

2020 yılı Mayıs tarihinde yayımlanan beklenti anketinde ise bir

yıl sonrası için enflasyon beklentisi %9,20 idi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Politika Faizi

TCMB Başkanı Şafak Kavcıoğlu para politikası kurulu

toplantısında yaptığı açıklamada Kurulun, piyasaların takip

ettiği politika faiz olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranlarını

beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek %19 düzeyinde

sabit tuttuğunu açıkladı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Politika Faizi

Kurul karar metninde TCMB’nin yatırım, üretim ve istihdam

artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun

zemin oluşturmak ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda

elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine

vurgu yapmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı

TÜİK tarafından Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarına

ilişkin veriler açıklandı. Buna göre gerek TÜFE gerekse Yurt

İçi ÜFE bazında en yüksek kazanç külçe altında oldu. BİST

100 ve Mevduat ise reel bazda yatırımcına reel bazda kazanç

sağlayamadı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranı

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile

indirgendiğinde %9,30 oranında yatırımcısına en yüksek reel

getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,75

oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde külçe

altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,80, TÜFE ile

indirgendiğinde ise %12,78 oranında yatırımcısına en çok

kaybettiren yatırım aracı oldu.

30



EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Nisan ayına ilişkin dış ticaret

rakamlarını açıkladı. Gerek ihracatın gerekse ithalatın yönü

artış oldu. Bu dönemde altın ticareti hariç tutulduğunda, 2021

yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, %107,8

artarak 18 milyar 452 milyon dolar, İthalat, %67,1 artarak

21 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Bakan Mehmet Muş bu dönemde tüm yılların en yüksek Nisan

ayı ihracat değeri ve ayrıca tüm yılların en yüksek ikinci ihracat

değerinin gerçekleştiğini ifade etti. Nisan ayında ihracat yapan

firma sayısı %49,4 artışla 30.012’ye ulaştı. Nisan 2021’de

Rusya’ya ihracatımız %116 oranında artış göstermiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

TÜİK tarafından 07 Mayıs 2021 tarihinde açıklanan Mart ayına

ilişkin dış ticaret endeksleri hem miktar hem de birim değer

olarak artış yönünde hareket etti. Endeks 2020 Nisanında

pandeminin ilk aylarının olmasının etkisiyle rekor seviyede

azalmıştı.
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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 yurt içi piyasalar faiz kararına odaklandı. Merkez

Bakası politika faizini beklentilere paralel %19 seviyesinde

sabit tuttu. Başkan Kavcıoğlu yaptığı açıklamalarda

enflasyonda hedeflerin tutturulmasına yönelik politikaların

uygulanmaya sürdürüleceğine dair söylemleri olumlu etki

yarattı. USD/TL, TCMB’nin faiz kararının ardından günü %0,5
düşüşle 8,27 seviyesinden tamamladı.

Hafta boyu ise dolar/TL genel olarak yatay bir seviyede

ilerledi.

TL dolar karşısında haftanın ilk gününe göre %0,23 değer

kaybetti.

35

Dolar/TL Eğilimi 
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Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ONS altın bu hafta 1. 1792-1.1818 seviyesinde işlem gördü. Bu

hafta altının yönü yükselişte oldu. ONS altın 1.800 dolar

seviyesinde işlem görü. Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan

açıklamaya göre enflasyon endişesi altın fiyatlarını desteklemekte.

Yılın ikinci yarısında altına olan talebin artması fiyatları yukarı

yönlü hareket ettiriyor. Bu hafta ABD 10 yıllık devlet tahvili faizleri

1,55 seviyelerine kadar geriledi. Bu da altın fiyatlarını destekledi.

Yıl başından bu yana Ons altın yerel para birimlerine karşı değer

kaybederken, değer kazandı tek ülke Türkiye oldu

Yılın ilk gününe göre yatırımcısına %7, 10 gün öncesine göre ise

%2,34 kazandırdı. Çeyrek altın haftanın son işlem günü 793,91

TL’den satış gördü.

Kaynak:

Bloomberg HT 36



Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Küresel ekonomik ve sosyal dalgalanmalar ile sıkı bir

korelasyon olan Petrolde bu hafta yine salgına bağlı olarak

petrol talebinde yükselme eğilimi oldu.

Hindistan’daki Covid 19 vaka sayıları dünya için büyük bir

endişe yaratmakta. Öte yandan İngiltere başta olmak üzere

gelişmiş ülkelerde kısıtlamaların kademeli olarak

kaldırılmasına ilişkin yapılan uygulamalar genişlemekte. Bu

eğilim geleceğe ilişkin talebi pozitif yönlü etkiliyor. ABD ve

Çin’de ekonomik verilerdeki toparlanma ile petrol 2020

seviyesinde gördüğü düşük seviyelerin oldukça ilerisinde

gözüküyor.

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;

30 Nisan tarihi itibari ile TL mevduatı bir önceki haftaya göre

%0,27 azaldı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 200 milyon

artış gösterdi.

30 Nisan verilerine göre bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 155,6 milyar TL oldu.

Ocak-Şubat 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında

borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 142.322 kişi olurken,

Tüketici Kredilerinde 143.005 kişi oldu. Bireysel ve Tüketici

kredilerinde borcun ödenmeyenlerin sayısı sırasıyla 47,3 ve

46,5 azalış gösterdi. Bireysel kredi kartlarında takibe giren

alacakların oranı 30 Nisan tarihinde %3,3 oldu.
.



Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı

bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,4 milyar değerinde arttı. Kamu

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

bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,38-2,09

seviyelerinde uygulandı.

30 Nisan haftasında konut, taşıt ve diğer kredi 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. Strateji Bütçe Başkanlığı raporunda 30 Nisan

tarihi ağırlıklı faiz oranı 20,7 oldu. Bu rakam 2 Nisan haftasında

%21,1 idi.

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 

40
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Geçtiğimiz hafta hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz

kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 3,11, altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer

kazandı, Dolar/TL yüzde 0,80, Euro/TL yüzde 0,17 değer

kaybetti.

Elvan: Yıl genelinde %5'in üstünde büyüme göreceğimizi

düşünüyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "İlk çeyrekte yüzde 5,5-6,

ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde

5'in üstünde büyüme göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

TCMB brüt döviz rezervi 1 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar

32 milyon dolar düşüş göstererek, 46 milyar 915 milyon

dolara geldi.

Nakit dengesi nisanda 13 milyar TL açık verdi

Hazine nakit dengesi nisan ayında 13 milyar TL, ocak-nisan

döneminde ise 2 milyar TL açık verdi.

Reel sektörün döviz açığı 155 milyar dolar oldu

Finans dışı firmaların net döviz pozisyonu şubat ayında 155,3

milyar dolar açık verdi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Türkiye’nin en itibarlı markaları belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 10’uncusu

gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın

sonuçları belli oldu. Türkiye Genelinde Koç Holding en itibarlı

şirket seçildi.

Moody’s’e göre likidite Türk bankaları için kalkan olacak

Moody’s yatırımcı güvenindeki erozyonun Türk bankalarının

piyasa erişimini kısıtlayacağını belirtirken piyasa fonlamasına

daha az bağımlılık ve güçlü likiditenin piyasa hareketlerine

karşı kalkan olacağını belirtti.

Diyarbakır Arazi Toplulaştırma ve Tarla içi Yol Tamamlama Projesi 
BAYTİMUR



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

TL'nin reel değeri Aralık seviyesine geriledi

TCMB Nisan ayına ilişkin TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu

açıkladı. Buna göre Türk Lirası'nın reel değerini ölçen endeks

62,29 ile Aralık ayında kaydedilen seviyelere geri döndü.

Borsaya nisan ayında 424.5 bin halka arz yatırımcısı geldi

Merkez Kayıt Kuruluşu verilerine göre, nisan ayında bireysel

yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 664 bin 621 kişiye çıktı.

İmalat PMI, 11 ayın en düşük seviyesine geriledi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisanda 50,4'e

geriledi. PMI, nisan ayı verisiyle birlikte son 11 ayın en düşük

seviyesini görmüş oldu

TEKFEN
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

IMF Başkanı Georgieva: Yükselen faiz oranlarına

hazırlanmamız gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva,

Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan politika

desteğinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini

belirterek, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması

gerektiğini ifade etti.

ABD'de tarım dışı istihdam verisi zayıf geldi

ABD'de Nisan ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri

açıklandı. 1 milyon artış göstermesi beklenen veride artış 266

binde kaldı.

ABD'de istihdam artışı 7 ayın zirvesinde

ABD'de özel sektör istihdamı, 742 bin ile piyasa beklentilerinin

az altında artış gösterdi. İstihdam artışında, 2020 Eylül

ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

ABD'de dış ticaret açığında yeni rekor

ABD'de Mart ayında dış ticaret açığı 74,4 milyar dolarla rekor

seviyeye yükseldi.

İngiltere MB faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika

faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek rekor düşük

seviye olan yüzde 0.1’de, varlık alım programını 895 milyar

sterlinde tuttu.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Çin’in ticaret fazlası nisanda 43,1 milyar dolara yükseldi

Çin’in ticaret dengesi nisan ayında 43,1 milyar dolar fazla

verdi.

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları beklentileri karşıladı

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları beklentiler doğrultusunda

yüzde 1,1 yükseldi.

Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu, beklentilerini

revize etti

Avustralya Merkez Bankası (RBA) para politikasında herhangi

bir değişiklik kararı almazken, makro ekonomik

beklentilerinde revize yaptı.

Almanya'nın sanayi üretimi martta yükseldi

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi, mart

ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı.

ALLSancak Projesi İzmir 
PEKERLER



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Dünya Sağlık Örgütü Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi

Berlin’de Kuruluyor

DSÖ ve Federal Almanya gelecekte meydana gelebilecek

salgınlar için Berlin eyaletinde bir erken uyarı sisteminin

kurulacağını açıklamıştır.

Vietnam Bölgenin En Büyük Altın Pazarı Oldu

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yakın tarihli bir araştırmasına göre

Vietnam, Güneydoğu Asya'daki en büyük altın pazarı olmuştur.

Ukrayna’da Ticari Gelişmeler

Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı

tarafından ayçiçeği tohumu ihracatı için sıfır kota oluşturulmasını

öngören bir karar taslağı geliştirdi. Kısıtlamanın 15 Mayıs – 30 Eylül

2021 tarihleri arasında getirilmesi planlanıyor.
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Kiev – Kharkiv M-03 yolu Çevreyolu Kesimi, Poltava Ukrayna
ONUR TAAHHÜT



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Türkmenbaşı Rafinerisi 12 Bin Tonun Üzerinde Sıvılaştırılmış

Gaz Üretti

Türkmenbaşı 2021 yılı başından 12.389 ton sıvılaştırılmış gaz

(LPG) üretti. Söz konusu dönemde petrol rafinerisi sıvılaştırılmış

gaz üretim planını % 117 oranında tamamladı.

Umman’dan Seyahat Kısıtlamaları

Umman’a son 14 gün içerisinde Mısır ve Filipinler’de bulunmuş

olanlar ülkeye alınmayacak. Bu iki ülke ile birlikte Sudan,

Lübnan, Güney Afrika, Brezilya, Nijerya, Tanzanya, Gana, Gine,

Sierra Leone, Etiyopya, İngiltere, Hindistan, Pakistan,

Bangladeş’ten seyahat kısıtı bulunmaktadır.

Kuveyt'te Sadece Aşı Yaptıranlar Yurtdışına Çıkabilecek

Kuveyt’te 22/05/2021 tarihinden itibaren Kuveyt vatandaşları,

birinci derece akrabaları ile ev çalışanlarından sadece COVID-19

aşısı yaptırmış olanların yurtdışına çıkışına izin verilecek.

Yunanistan’da Normalleşme Adımları

Yunanistan’da kafeterya ve restoranlar altı ay aradan sonra

ilk kez oturma düzeniyle hizmet vermek üzere yeniden

açılmıştır.

Türkiye'de Yapılan PCR Testleri, Slovenya’ya Karantinasız

Girişte Kabul Edilmeye Başlanacak

Türkiye'de yapılan PCR testleri Slovenya'ya varışta

karantinasız giriş için kabul edilecek.
47



ÜYELERİMİZDEN
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MESA MESKEN

Mesa Holding’den Sanata Destek

52 yıldır sayısız ilke, yüksek standartlarla imza atan,

Türkiye’de gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin öncüsü MESA,

sosyal sorumluluk bilinci ile kültür ve sanata yönelik

katkılarıyla da öne çıkıyor.

MESA Holding, Milliyet Sanat’ın heykel sanatının gelişimine

katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği “II. Heykelde

Yeni Keşifler” yarışmasının bu seneki sponsoru oldu.

Sanatın geniş kitlelerle buluşmasına aracılık ederken, gelecek

vadeden sanatçıları destekleyerek, ülkemizde kültür ve

sanatın zenginleşmesine ve yaygınlaştırılmasına da katkıda

bulunuyor.

Kahramanmaraş Kızıliniş Göleti 
AHMET AYDENİZ



ÜYELERİMİZDEN

Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül

Eskişehir’de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası

Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin

bulunduğu bölgede, Polimeks Holding Yönetim Kurulu

Başkanı, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından

dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan

Odunpazarı Modern Müze (OMM), Avrupa Müze Forumu'nca

(EMF) '2021 Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'özel takdir

ödülü' kazandı.

https://www.omm.art/tr/
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Etkinlik

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri ilk kez Çevrimiçi 

Düzenlendi

TİSK, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ana sponsorluğunda ve T.C.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde

düzenlenen 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri,

4-6 Mayıs tarihleri arasında «Pandemi Sürecinde İSG’de

Etkin İş Birliği» temasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un ve

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in

açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, 10 oturum ve bir

uluslararası panele ek olarak 9 sanal salonda Uzmanlarımız

Sizlerle etkinlikleri ile devam etti.

İSG'de Etkili İletişim

İSG'de Bilişim Uygulamaları

Acil Durum Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, 

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Teknik Yaklaşım ve Yöntemler

Pandemide Güçlü İş Birliği ve İyi Uygulamalar 

gibi pek çok başlıktaki oturumda, uzman kurum ve

kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER



TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER

Etkinlik

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri ilk kez Çevrimiçi 

Düzenlendi

Etkinlikte TİSK ve TİSK MCV’nın da

yer aldığı Pandemide Güçlü İşbirliği

ve İyi Uygulamalar hakkında bir

oturum da gerçekleştirildi.

Söz konusu oturumda,

Konfederasyonun ve Vakfın

pandemi dönemi boyunca

düzenlediği faaliyetler ve İş Sağlığı

Güvenliği Genel müdürlüğü ile

yaptığı etkin iş birliği anlatıldı. Aynı

zamanda Metal, Çimento ve Tekstil

sektörlerimizden iyi uygulama

örnekleri paylaşıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için önemli bir arşiv 

olan bu etkinliğe ilişkin videolara linklerden erişebilirsiniz.

https://www.myairbridge.com/en/#!/link/uvGZpGo9r

https://www.myairbridge.com/en/#!/link/z1JIAJh9N

https://www.myairbridge.com/en/#!/link/uvGZpGo9r
https://www.myairbridge.com/en/#!/link/z1JIAJh9N


KÜLTÜR SANAT

Mardin'de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 9 kilise ile 

manastır UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede

bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi,

Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai

Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor

Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, UNESCO Dünya

Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi.
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Mardin'de 9 tarihi yapı 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi



KÜLTÜR SANAT

Kültür-sanat kanalı TRT 2 mayıs ayı boyunca her akşam farklı 

bir filmi, sinemaseverlerin beğenisine sunuyor

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların

da yer aldığı, orijinal dilinde yayımlanacak filmlerin bu haftaki

programı şöyle:

→ 9 Mayıs Pazar 21.30 "Rain Man" (Yağmur Adam)

→ 10 Mayıs Pazartesi 21.00 "The Father" (Baba)

→ 11 Mayıs Salı 21.00 "Aloft" (Paramparça)

→ 12 Mayıs Çarşamba 21.00 "Misafir"

→ 13 Mayıs Perşembe 21.00 "Red Garden (Kırmızı Bahçe)

→ 14 Mayıs Cuma 21.15 "Empire of the Sun" (Güneş İmparatorluğu)

→ 15 Mayıs Cumartesi 21.45 "Dunkirk"
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KÜLTÜR SANAT

Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser 

kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor

8 Mayıs'ta Evrim Demirel Trio'nun Borusan Müzik Evi için

kaydettiği "Stanpolites" başlıklı projesi, 9 Mayıs'ta ise Borusan

İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) daimi konuk şefi

olacak Patrick Hahn'ın yönetiminde BİFO ile Başyapıtlar-II

dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

https://www.borusansanat.tv
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Borusan Sanat'tan çevrim içi ücretsiz konserler

https://www.borusansanat.tv/


UYARI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 

interaktif.vd@gelirler.gov.tr vb. sahte e-posta adresleri 

kullanılarak gönderilen ekinde virüs içeren ve sahte internet 

adreslerine yönlendirme yapılan 

e-postaların kişilere gönderildiği belirtilmiştir.

Okuyucularımızın mağduriyet yaşamamaları için bu 

adreslerden gönderilen e-postayı dikkate almadan silmeleri 

ve açmamaları önemle duyurulur.
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Gelir İdaresi Başkanlığı Uyarıyor…
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