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Ramazan bayramını Covid 19 kısıtlamaları altında

kutladığımız bir haftayı geride bıraktık. Bayram tatili

sebebiyle kısa olan haftada ekonomik veri akışı nispeten

yoğundu.

Bültenimizde 10-16 Mayıs haftasında ekonomik göstergeler

açısından önemli olan verileri, Türkiye ve dünya

ekonomisinde öne çıkan konuları sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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Bursa Hızlı Tren-ÇELİKLER 



17 günlük tam kapanma 

sürecini tamamlıyoruz. 

Vaka sayılarındaki düşüş 

eğilimi bu dönemin olumlu 

sonuçlarını almaya 

başladığımızı gösteriyor.  

Milletçe sabır gösterdiğimiz bu süreç sevindirici bir tabloya

doğru evriliyor. Kabine toplantısıyla birlikte detayları

netleşecek kademeli normalleşme takvimi ile bir nebze

daha rahatlayacağız.

Gelecek güzel günlere inanmalıyız. Geleceğimizin teminatı

gençlerimize her şeyden çok güvenmeliyiz.

Bundan 102 yıl önce Samsun’da yakılan meşaleyi

sonsuzluğa taşıyacak olan gençlerimizdir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla

birlikte Samsun’da başlattığı Kurtuluş Mücadelesinin

yıldönümünü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramı’nızı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal

Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle

anıyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik Teşvikleri

TÜRMOB sayfasında yayımlanan sirkürde geriye yönelik

teşvik düzeltme işlemleri sonlandırıldığı hatırlatmasında

bulundu.
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→ 5510 sayılı Kanun ve diğer

Kanunlarda yer alan prim

teşviki, destek ve

indirimlerinden

yararlanılabileceği halde

yararlanılmayan

aylar/dönemler için geriye

yönelik prim teşviki,

destek ve indirimlerden

yararlanılması,

→ Yararlanılmış olan prim

teşvik, destek ve indirimin

başka bir prim teşviki,

destek ve indirim ile

değiştirilmesi, İmkanı

ortadan kalkmıştır.
Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi 
Panel Kalıpçı Sınavı- Konya

Buna göre 2021 Mayıs ayı döneminden itibaren;



MALİ HAYAT

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Finansman gider kısıtlaması

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın

almaları halinde vergilendirme

Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25, 2022 yılında

%23 olarak uygulanması

konularında açıklamalar içeren 18 seri no.lu Kurumlar Vergisi

Genel Tebliği taslağının güncellenmesine ilişkin duyuru Gelir

İdaresi Başkanlığı web sitesinde yapılmıştır. Taslağın

geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesine

yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Yenicekent İletim Kanalı Denizli
HMP

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/5520/18_serno_kvgenteb_taslak.pdf


GÜNDEM

Covid 19 Gelişmeleri

Sinovac CEO’su Yin Weidong’den Türkiye’ye üretim lisansı 

açıklaması

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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→ Sinovac’ın CronoVAc aşısının Şili’de etkin sonuçlarının

olduğunu aktaran Yin, ülkede artan vakaların nedenini

nüfusun sadece %36’sının aşılanması olarak açıkladı.

Özellikle 60 yaş altında aşılamanın yetersiz olduğunu

belirtti. Aşının yoğun bakıma girmeye karşı %89 koruma

sağladığını anlattı.

→ Virüs ülkede hızla yayılırken, aşıda arz yönünde yetersiz

kaldıklarını ifade eden Yin, bu sorunun çözümü için Türkiye

başta olmak üzere Brezilya, Endonezya, Malezya ve

Mısır’a lisan vermiş olduklarından söz etti.

Röportajın tamamını izlemek için tıklayınız.

Sinovac CEO’sundan aşıya  dair önemli açıklamalar geldi.

https://www.bloomberght.com/sinovac-turkiye-ye-uretim-lisansi-verdi-2280201
https://www.bloomberght.com/sinovac-turkiye-ye-uretim-lisansi-verdi-2280201


EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayına ilişkin işsizlik

verilerini de içeren işgücü istatistiklerine ilişkin rakamlar

yayımlandı. Geçtiğimiz yıl 11 Mart tarihinde ülkemizde tespit

edilen ilk Covid -19 vakası açıklanmıştı. Bu ayda işsizlik

rakamı %13 düzeyinde iken Mart 2021 tarihinde 13,1 olarak

gerçekleşmiştir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

İşsizlik sayısı Mart 2021 döneminde pandemi öncesi döneme

göre daha iyi bir performans sergilemiştir. 2014 yılından bu

yana işsizliğin en fazla artış olduğu dönem 2019 yılı Ağustos’ta

olmuştur. Bu dönemde işsizlik rakamı 4 milyon 693 bin kişi

olarak gerçekleşmiştir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Mart 2021 döneminde zamana bağlı eksik istihdam, işsizler ve

potansiyel işgücü toplamının işgücü ve potansiyel işgücünün

toplamına oranını ifade eden atıl işgücü oranı aylık bazda 2,3

puan azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,5 puan

artarak %25,8 seviyesine yükseldi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni

Türkiye İş Kurumu tarafından aylık bazda yayımlanan istatistik

bültenine göre Nisan 2021 döneminde İŞKUR aracılığıyla

100.369 işe yerleşme gerçekleşmiştir. Ocak-Nisan 2021

döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi

sektöründe gerçekleşmiştir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni

Nisan 2021 döneminde Sektörler itibarıyla en fazla açık iş

(235.984 açık iş) imalat sanayi sektöründedir. En çok açık iş

“Proses İşçisi, Konfeksiyon İşçisi ve Satış Danışmanı”

mesleklerinde olmuştur.

Ocak-Nisan 2021 tarihleri arasında inşaat sektöründe işe

yerleştiren kişi sayısı 41 bin 175 kişi olarak gerçekleştiği

görülmüştür.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Mayıs 2021 tarihinde

açıklanan Mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksleri yukarı

yönlü hareket etmeye devam etti. İnşaat maliyet endeksleri

2020 yılının Mayıs ayında dip seviyesini görmesinin ardından

sürekli olarak yükselim eğilimi göstermektedir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

Bu dönemde inşaat malzeme endekslerindeki artış yaklaşık

%38 oldu. Kara ve demiryolları malzeme endekslerindeki artış

%43,99 olarak gerçekleşti. Malzeme maliyet endekslerindeki

artışın etkilerinin özellikle önümüzdeki süreçte konut fiyatlarına

yansıması beklenmekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Konut Satış

İstatistiklerine göre 2020 yılının Nisan ayına göre %124 bir

artış oldu. Bu artışın nedeni geçtiğimi yıl pandeminin

başlangıcı olmasından kaynaklanmakta. Konut satışlarında

son beş yılın ortalaması ise 105 bin adet olarak gerçekleşti.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Konut satış istatistiklerinde Mart ayına göre Nisan ayında

düşüş oldu. Ancak Mart ayında 23 iş günü, Nisan ayında ise

18 iş günü olduğu, hafta sonları kısıtlama dönemi, vaka

sayılarında yaşanan yüksek artış gibi unsurlar göz önünde

bulundurulduğunda 95.683 adet satışa olumlu bir veri olarak

bakılmakta.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayına ilişkin

ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Mart ayında cari açık

3,33 milyar dolar olarak kaydedildi. Şubat ayı cari açığı ise

2,59 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ciro Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayına ilişkin 11 Mayıs

2021 tarihinde açıklanan toplam ciro endeksleri yıllık %49,9

oranında arttı. Toplam ciro endeksi hizmet, ticaret ve inşaat

sektörlerini kapsamakta.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayına ilişkin sanayi

üretim endeksleri açıklandı. Mart ayı verileriyle beklentileri

aşan sanayi üretimi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe

göre yüzde 2,6 arttı. "Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise

yüzde 12,3 yükseliş olduğu gözlemlendi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi

Açıklanan verilerle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en

çok artıran ülkelerden birisi Türkiye oldu. Türkiye 2021 yılının

ilk çeyreğinde Çin’in ardından geldi. Sanayi üretimi son 11

aydır pozitif yönlü hareket etmekte. Pandeminin başlangıcı

olan Nisan 2021 tarihinde sanayi üretimi %31,4 değerinde

küçülmüştü.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan perakende

istatistikler artış yönünde hareket etti. Şubat ayında aylık

bazda perakende satış %3,6 oranında artarken Mart ayında

%5,1 olarak artış gerçekleşti.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6 Mayıs tarihinde

gerçekleştirmiş olduğu para politikası kurulu toplantı özel

metinlerini açıkladı. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı

doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya

devam edeceğine vurgu yapmıştır.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Kurul tarafından enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler

dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin

patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para

politikasındaki mevcut duruş sürdürüleceğine vurgu

yapılmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini %19 düzeyinde

sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

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 bayram tatili nedeniyle piyasa verilerine dayanarak

tablolarımızı sunuyoruz.

Haftalık işlem günü 2,5 gün oldu. Bu süreçte TL gelişen ülke

para birimleri arasında değer kaybetti.

Bayram tatilinde piyasaların da kapalı olması etkisiyle ancak

büyük ölçüde küresel ekonomideki gelişmeler nedeniyle hem

dolar/TL hem Euro/TL tarihi seviyelerine yükseldi. Dolar/TL

hafta içi gün içi 8,50 seviyelerinden işlem gördü.

ABD enflasyonun beklentilerin üstünde çıkmasının etkisiyle

bayram sonrası kurlarda hareketliliğin sürdürmesi

beklenmekte.
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Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ONS altın bu hafta 1.1836-1.1873 seviyesinde işlem gördü. Bu

hafta altının yönü yine yükselişte oldu. ONS altın 1.850 dolar

seviyelerine yaklaştı. Yılın ikinci yarısında altına olan talebin

artması fiyatları yukarı yönlü hareket ettiriyor. Hafta içi ABD 10

yıllık devlet tahvili faizleri 1,68 seviyelerine kadar gerilemesi ile

altın fiyatları yükselişe geçti.

Yurt içinde ise gram altın yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Dolar kurunun yukarı yönlü hareketi gram altında fiyatların

yeniden 500 TL seviyelerinde alım görmesine neden oldu.

Yılın ilk gününe göre yatırımcısına %7,11 10 gün öncesine göre

ise %5 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma günü 818,18 TL’den satış

gördü.

Kaynak:Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta petrolde gündem ABD’deki en büyük petrol boru

hattına yapılan siber saldırı idi. Siber saldırı sonrası brent

haftaya yükselişle başladı.

Avrupa ve ABD’de aşılama yolunda gidiyor ancak ABD

enflasyon beklentilerin de ötesinde yüksek olması nedeniyle

emtia fiyatlarında yükseliş oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) küresel pandeminin neden

olduğu petrol bolluğunun azaldığını açıkladı. Ajansın

raporunda gelişmiş ülkelerdeki petrol fazlasının salgının

başladığı döneme kıyasla azaldığı ifade edildi. Yanı sıra

stokların azalmasında artan talebin yanı sıra OPEC’in üretim

kısıntısının etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: OPEC
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EKONOMİDE BU HAFTA
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

7 başlıkla bu hafta nasıl geçti?

Geride bıraktığımız hafta, Türkiye’de Mart ayına ilişkin

açıklanan cari açık ve işsizlik verileri, kripto para borsası

Binance'e soruşturma açılması ve ABD'de açıklanan Nisan ayı

enflasyon verileri ekonomi gündemini belirleyen haberler

arasında yer aldı.

Haberin detayına buradan ulaşabilirsiniz.

Borsa kısa haftayı düşüşle kapadı

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,25

düşüşle 1.441 puandan tamamladı.

Hazine'den 'Kur farkı vergisi' haberleriyle ilgili açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı vergisi çıkarılacağına

yönelik iddiaların hayal ürünü olduğunu ifade etti.

«Döviz mevduat hesaplarına yönelik “kur farkı vergisi”

iddiaları tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük

olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır.»

Merkez Bankası, piyasayı 79 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, 12 Mayıs Çarşamba günü düzenlediği bir

hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesine 139,8 milyar lira teklif

gelirken bu tekliflerin 79 milyar TL'si kabul edildi.

https://www.bloomberght.com/7-baslikla-bu-hafta-nasil-gecti-2280278


EKONOMİDE BU HAFTA
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Türk Eximbank 785 milyon dolarlık sendikasyon temin etti

Türk Eximbank, bir yıl vadeli, 466,9 milyon euro ve 218 milyon

dolar sendikasyon sağladığını açıkladı.

Ziraat Bankası karlılık açıklaması

Ziraat Bankasının birinci çeyrekte net karı 962 milyon TL

oldu.2020 birinci çeyrekte 1,87 milyar TL idi.

MSCI Türkiye endeks değişiklikleri açıklandı

Yapı Kredi, Türk Hava Yolları ve Sabancı Holding MSCI

Türkiye Endeksinden çıkarıldı.

Isparta  Şehir Hastanesi
AKFEN



EKONOMİDE BU HAFTA

31

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre geçici bir

süreyle Türkiye çıkışlı Birleşik Krallık varışlı kargo hariç

uçuşlar yapılamayacak.

Bakan Dönmez: Elektrik üretimimiz ilk çeyrekte 2 bin 733

GWh arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik

üretiminin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre

2 bin 733 gigavatsaat arttığını bildirdi.

KOBİ'lerde tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 6'nın üzerinde

Türkiye Bankalar Birliği araştırmasına göre KOBİ kredilerinde 

tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı yüzde 6,2 

olarak kayıtlara geçti.

Diyarbakır Mardin Yolu km. 4+400-20+834 arası kesimi 
ESKİ KALE



EKONOMİDE BU HAFTA
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı

dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Ekonomistlerin beklentisi

Nisan ayında ülkede enflasyonun yüzde 3,6 olarak

gerçekleşmesi yönündeydi. Veriler yıllık bazda ABD'de

enflasyonun 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını

gösterdi.

ABD'de tüketici güveni beklenenin aksine düştü

ABD'de tüketici güven endeksi, artan enflasyon endişelerinin

etkisiyle mayısta aylık 5,5 puan azalışla 82,8 değerine

geriledi.

ABD'de perakende satışlar Nisan'da beklentiyi karşılamadı

ABD'de Nisan ayına ilişkin perakende satışlar istatistikleri

açıklandı. Artış beklentisine karşın ülkede perakende satışlar

bir önceki aya göre değişim göstermedi.

ABD'de işsizlik başvuruları pandemideki en düşük seviyeye

indi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 Mayıs haftası itibariyle

473 bin olarak kaydedildi. Böylelikle haftalık işsizlik maaşı

başvurularında pandemi döneminin en düşük rakamı

gerçekleşti.



EKONOMİDE BU HAFTA
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

AB, ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ekonomisinin

2021 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,3'e yükseltti.

Raporda, Türkiye ekonomisinin geçen yıl salgına rağmen

yüzde 1,8 büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin

2021'de yüzde 5,2, 2022'de de yüzde 4,2 büyüyeceği

öngörüldü.

Almanya'da ekonomiye güven yükseldi

Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi mayıs ayında

beklentileri aşarak 84,4 puana yükseldi.

Mussafah Su Temin Projesi Abu Dabi-BAE
AYDINER



EKONOMİDE BU HAFTA
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,6,

yıllık bazda yüzde 6,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde

artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 21 puanla 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, nisan ayındaki

13,1 puandan, 3 yılın zirvesi olan 21 puana yükseldi.

Yuan 3 yılın zirvesinde

Çin’in yurtiçinde fiyatladığı yuanın dolara karşı değeri

2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin'de üretici fiyatları artan emtia fiyatlarıyla beklentiyi aştı

Çin'de üretici fiyatları Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine

göre yüzde 6,8 artış kaydetti.

Amur Gaz İşleme Tesisleri - 17,250 Kişilik İşçi Kampı / Rusya- Svobodny
DORÇE PREFABRİK 



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Türkiye-Macaristan Arasında Seyahat Serbestisi Başlıyor

Covid-19 salgını nedeni ile alınan önlemler çerçevesinde

Macaristan'a yönelik seyahat kısıtlaması yürürlükteydi ve

90 günün üzerinde geçerli oturma izni bulunmayan

vatandaşlarımızın Macaristan’a girişleri, sadece istisnai

hallerde ve belli şartların yerine getirilmesi kaydıyla

mümkün olabilmekteydi.

Özbekistan'dan Türkiye'ye Seyahat Edecek Kişiler

Hakkında

10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hindistan ve Türkiye’ye

sadece:İş seyahatlerinde bulunan Özbek vatandaşlarına,

Yatırım projelerinin bir parçası olarak getirilen uzmanlara;

Transit ve transfer yolcularına, yurt dışında okuyan

vatandaşlara seyahat izni verecek.

Otomotivde çip sıkıntısı

Braga'daki Bosch Car Multimedia Portekiz Şirketi dünya

çapındaki elektronik aksam tedarik sıkıntı dolayısıyla

fabrikada işe ara vereceği bildirilmiştir.
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ÜYELERİMİZDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

Türkiye -Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi’nin Açılışını Yaptı  

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, 6 Ocak'ta Türkiye'ye

yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın sözünü verdiği, YDA Group tarafından yapımı

gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi 21

Nisan 2021 tarihinde düzenlenen törenle açıldı.

70 milyon Euro’ya mal olan Fier Dostluk Hastanesi toplam 50

bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahip.

150 yatak kapasiteli hastane 68 gün gibi rekor seviyede kısa

sürede tamamlanarak hizmete sokuldu.
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KÜLTÜR SANAT

Dünyada "Türk Divası" (La Diva Turca) olarak tanınan 20.

yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, vefatının

13'üncü yılında anıldı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco,

Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve

Chicago'da birçok kez sahne alan usta sanatçı Türkiye'de

opera sanatının tanınması ve gelişmesi için birçok çalışmaya

da imza attı.

Yurt dışında en önemli sahnelere çıktı ama her zaman Türk

olma kimliğini ön planda tuttu. Gencer’in bestelediği operalar

hala dünyanın sayılı sahnelerinde icra edilmektedir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Leyla Gencer: La Diva Turca

belgeseline linkten erişebilirsiniz.
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La Diva Turca: Leyla Gencer 

https://www.youtube.com/watch?v=AHZRICOZM-8


KÜLTÜR SANAT

2020 Yılın Müzesi 

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın

müzecilik ödüllerinden olan "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nde

Troya Müzesi 2020 Avrupa Yılın Müzesi ödülünü aldı.

12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi’nde,

Troya Ören Yeri başta olmak üzere, diğer antik kentlerden

çıkan 2 bin eser sergilenirken, müze koleksiyonunda 41 bin

eser bulunuyor.

Müzede sanal bir gezintiye çıkmak için linke tıklayabilirsiniz.
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Troya Müzesi’ne Uluslararası Ödül

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---canakkale.html
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