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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz.

26-31 Mayıs haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne

çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat

önerilerini sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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Marina-101 Hotel & Residences Tower, Dubai 
TAV



«Söz uçar, yazı kalır» 

Medeniyet tarihi boyunca

farklı şekillerde dile getirilen

ama öz olarak hep aynı

anlamı barındıran en değerli

sözlerden biri kanaatimce.

Sendikamız da bu sözün ruhuna uygun olarak 57 yıldır tarihe

kalıcı izler bırakmak adına yürüttüğü çalışmalarda yayın

faaliyetlerine ayrı bir önem atfediyor.

27 yıldır yayın hayatında olan İnşaat Sanayi dergimiz, toplantı

ve seminerlerimize dair kitaplarımız, sektörel konuların

değerlendirildiği özel yayınlarımız. Hepsi bu yaklaşımın

sonucu ortaya konan eserler.

Bugünlerde de Karayolları Genel Müdürlüğümüz iş birliğinde

Karayolları tarihi ve yatırımlarının ülke ekonomimize,

insanımıza yansımaları ile ele alacak kitap projesinin

çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İnanıyorum ki bu proje ile sadece karayolları yatırımlarının

değil erişimin, ulaşımın, kalkınmanın tarihini ortaya

koyacağız.

Esenlikler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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SGK’ya 2021 yılı Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar

ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin

altında olan özel sektör işyeri işverenlerince,

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı

Kanunun 4-1(a) bendi kapsamında istihdam edilenlerin;

İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam on günden

fazla 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) ve (c) bentleri kapsamında

çalışmamış ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı

Kanunun 4-1(b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi

içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar için prime esas

kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal

süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası

sigortalı ve işveren hissesi primlerinden sağlanan prim

teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan

tutar, kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim

sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük

tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce

kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin

ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden

düşülecektir.



ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna geçici

maddesi kapsamında kredi faiz veya kar payı desteği 12 ay

süreyle uygulanacak.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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2021 yılı Mart dönemi için en az yirmi gün nakdi ücret

desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal

çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı

için 01.07.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasında işe alınması

ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın işyeri için belirtilen

destekten on iki ay süreyle ve sigortalı sayısı kadar

yararlandırılacaktır.

Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı

en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanabilecektir.

Covid-19 Önlemleri
NUROL



MALİ HAYAT

Vergi Düzenlemeleri

Destekten yararlanılamayacak durumlar Kanun’da

belirtilmiştir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin

yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal

süresinde ödenmemesi ve SGK’ya prim, idari para cezası ve

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu

bulunması ya da mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve

denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği

veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit

edilmesi durumlarında belirtilen destekten yararlanılamaz.

Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin

gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve

taksitlendiren veya yapılandıran işverenler bu taksitlendirme

veya yapılandırma devam ettiği sürece bu destekten

yararlandırılır.

01.07.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasında yeni açılan

işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı

sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması

nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen

işyerleri de belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 25.05.2021

tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı

takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet

beyannamesinden itibaren oniki aya kadar bu destekten

yararlandırılır.



MALİ HAYAT

Vergi Düzenlemeleri

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ Yayımlandı

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin Kabul Edilmeyen

İndirimler başlıklı bölümüne Finansman Gider Kısıtlaması

başlıklı alt bölüm eklenmiştir. Finansman Gider Kısıtlaması,

yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi

mükellefleri hakkında uygulanacaktır.

Buna göre;

Finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı

kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerekmekte olduğundan

bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli

olup işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda

değerlendirilmeyecektir.

Geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını

kullanan mükelleflerde 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan

2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden

itibaren %25 oranında uygulanacaktır.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan

mükelleflerde ise 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan

hesap dönemlerine ilişkin olarak 1/7/2021 tarihinden itibaren

verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde %25

olarak uygulanacaktır.



MALİ HAYAT

Vergi Düzenlemeleri

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin üçüncü

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi

hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap

bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari

değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin

kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

 İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden

çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli

arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

 İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde,

sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden

çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin

veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar

iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden

%15 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.



MALİ HAYAT

Vergi Düzenlemeleri

Düzenlemenin Uygulama Dönemi

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Söz konusu düzenleme, tam mükellef sermaye

şirketlerinin 17/11/2020 tarihinden itibaren iktisap ettikleri

kendi hisse senetleri ve ortaklık payları açısından

uygulanacaktır.

Dolayısıyla, tam mükellef sermaye

şirketlerinin 17/11/2020 tarihinden önce iktisap ettikleri kendi

hisse senetleri veya ortaklık payları için bu düzenleme

uygulanmayacaktır.

Diyarbakır Ergani Yolunda Devegeçiti Köprüsü
BEKİROĞLU



MALİ HAYAT

Özel Tüketim Vergisi

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ yayımlandı.
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22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa

ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya

konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarında, komisyoncuya

veya konsinyi işletmeye teslimle birlikte vergiyi doğuran olayın

meydana geleceği hususu düzenlenmiştir. Yapılan

düzenlemeyle, Kanun maddesi ile Genel Tebliğin ilgili

bölümleri uyumlu hale getirilmektedir.

Çorum Yolu
KGM ARŞİVİ



MALİ HAYAT

Özel Tüketim Vergisi

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA

12

29 Mayıs 2021’den itibaren geçerli olmak üzere bazı mallara 

ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarında değişiklik oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde 

24 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile 29 Mayıs 2021 tarihli duyuruya 
ilişkin değişiklikleri tablo olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

Kurşunsuz Benzi 95 

Oktav

Kurşunsuz Benzi 98 Oktav

24 Mayıs 2021 1,5072 1,3299

29 Mayıs 2021 1,7595 1,5822

Her iki duyuruda yayımlanan mallara ilişkin diğer tutarlarda ise 

değişiklik olmamıştır. Ayrıntılar bağlantıdadır

FERMAK İNŞAAT

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv29052021.pdf


MALİ HAYAT

E-ticaret Uygulamaları

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
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Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31

Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve

imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve

imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı

Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter

Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna

kadar uzatılmıştır.

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması için son gün 
7 Haziran 2021 

Taşoluk GIS Trafo Merkez
GÜNGÖR ELEKTRİK



MALİ HAYAT

Çek Düzenlemeleri

25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de çeklere ilişkin 

düzenleme yapıldı. 

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
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İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 31/5/2021 (bu

tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi

bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31/5/2021

(bu tarih dahil) tarihine kadar duracaktır.

Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek

karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme

yapılabilecektir.

Çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması

halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılamayacak. Belirtilen

tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde

karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden

itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecektir.

Dinar Rüzgar Enerji Santrali Afyonkarahisar
GÜRİŞ



TİCARİ HAYAT

Anonim Şirket Düzenlemeleri

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri

Hakkında Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapıldı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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29 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete yapılan düzenleme ile

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay

sahiplerine gönderilecek mektuplarda; Kanunun 428 inci
maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara
ulaşılabilecek iletişim bilgileri, belirtilir. İbaresi yürürlükten

kaldırıldı.

Yamaçboya Göleti Gaziantep
HASELSAN



TİCARİ HAYAT

Anonim Şirket Düzenlemeleri

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Getirilen düzenleme ile bundan böyle hamiline yazılı pay

senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay

sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve

hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul

toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce

yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul

toplantısına katılabileceklerdir.

Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; hamiline

yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan

sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede

bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile

ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim

kurulunca hazırlanacaktır. Söz konusu liste yönetim kurulu

başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu

üyelerinden biri tarafından imzalanabilecektir.

ENDEM İNŞAAT



ATAMALAR

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkan (Guvernör) Yardımcılığına

Prof. Dr. Sn. Semih TÜMEN

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Alpaslan ÇAKAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bakan Yardımcılığına

Sn. Adnan ERTEM

Rekabet Kurulu Üyeliğine

Sn. Cengiz ÇOLAK

atanmıştır.

………………………………………………………….

Bandırma Bursa Ayazma Orhaneli Hızlı Tren Hattı 
DUYGU MÜHENDİSLİK



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

18

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

………………………………………………………………………

24-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında

→ Ankara Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Şantiyesi Alçı

Levha Uygulayıcısı

→ Pamukkale Boya İzmir, Isparta, Afyon, Eskişehir, Konya

İnşaat Boyacısı

→ Bursa Yapı Merkezi TOGG Şantiyesi İnşaat İşçisi

Mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirilmiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde

Mayıs ayına ilişkin açıklanan Ekonomik Güven Endeksi azalış

eğilimini sürdürmekte. Ancak pandemi öncesi dönemin

üzerinde bir değerde oldu. 2019 Mayıs ayında ekonomik

güven endeksi 87,7 değerinde idi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan

Reel Kesim Güven Endeksi ve İktisadi Yönelim İstatistiklerine

göre Reel Kesim Güven endeksi mevsim endeksinden

arındırılmış verilerle 107,1 puan seviyesinde gerçekleşerek

ekonomik faaliyetlere ilişkin iyimser bir görünüme işaret etti.

Ancak bir önceki aya göre %0,3 azaldı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından inşaat, ticaret, hizmet

sektörlerini içeren sektörel güven endeksi açıklandı. İnşaat

sektöründe güven yükselirken hizmet ve perakende

sektöründe ise güven endeksi sırasıyla %1,1 ve %2,2 azaldı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Güven Endeksi

İnşaat sektörü temsilcileri geleceğe ilişkin tahminleri nisan

ayına göre yükseldi. Ancak endeks hala kötümser bakışa

işaret eden 100 değerinin altında. İnşaat sektörü güven

endeksi 79,6 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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Dolar/TL diğer ülkelerin para birimine göre negatif

ayrışmasını sürdürüyor.

Dolar/TL haftanın son iş gününde 8,61 seviyelerine kadar

yükseldi. ABD ekonomisindeki güçlenme, 10 yıllık devlet

tahvili faizlerinin yükselmesi, yurt içinde yaşanan siyasi

dalgalanmalar doların TL karşısında istikrarlı değer

kazanmasına neden oldu

Dolar endeksi 89,82 seviyeleri ile son dört ayın en düşük

seviyelerini gördükten sonra bu hafta yine yükselerek 90,11

oldu. TL Euro karşısındaki değer kaybını da sürdürerek tarihi

seviyelerde işlem görüyor.
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Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD 10 yıllık tahvil faizleri 25 Mayıs tarihinde 1,555 seviyesine

kadar gerilemesinin ardından Cuma günü 1,606 seviyesine

yükseldi. ONS altın fiyatı ise 1.889 dolardan 1.861 dolara

geriledi. Ancak Altın 1.850 dolar üzerindeki seviyesini

korumaktadır. Önümüzdeki dönem için ise 1.900 seviyelerine

yönelik beklenti oluşmakta. Kripto paralarda son dönemlerde

yatırımcıların yaşadığı kayıplar altını güvenli limana

dönüştürmekte.

Yurt içinde gram altın 522 TL ile tarihi seviyelerini gördü.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %15,36 10 gün öncesine

göre ise %4,76 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma günü 857 TL’den

satış gördü.

Kaynak:,

Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrolün yönü bu hafta yükselişte. Tüm emtialarda

hayatın normale dönmesiyle birlikte talep artışı olmakta.

ABD ekonomisinde iyimser bekleyişler de petrol fiyatlarının

artışını tetiklemekte. Aşağıdaki grafikte de yansıdığı gibi Mart

ayından bu yana brent en yüksek seviyelerine ulaştı. Öte

yandan Brent Petrolün ABD stoklarının azalması ile birlikte 70

dolar seviyesini aşabileceği öngörülmekte.

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;

21 Mayıs itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre %12,74 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 500

milyon artış gösterdi.

21 Mayıs itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 148,4 milyar TL oldu.

Ocak-Mart 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında borcunu

ödememiş gerçek kişi sayısı 113.101 kişi olurken, Tüketici

Kredilerinde 125.085 kişi oldu. Tüketici kredilerinde borcun

ödenmeyenlerin sayısı %28,7 arttı. Bireysel kreşi kartlarında ise

borcunu ödemeyen kişi sayısı %14,7 azaldı. Bireysel kredi

kartlarında takibe giren alacakların oranı 21 Mayıs tarihi

itibariyle %3,1 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 3,4 milyar değerinde azaldı.

Konut ve taşıt kredileri azalış gösterirken, diğer krediler arttı.

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

sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,39-2,05

seviyelerinde uygulandı.

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. Son iki haftalık veriler sırasıyla 20,6 ve 21,1 oldu.

Kaynak: 

TCMB
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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Günlük olarak açıklanmakta olan Kamu ihale istatistiklerinin

haftalık görünümünü okuyucularımız için derliyoruz.

29

Kaydedilen İhale

Yayımlanan İhale İlanı



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Geçtiğimiz hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'daişlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 2,05 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı

yüzde 3,08, Dolar/TL yüzde 2,15, Euro/TL yüzde 2,18 değer

kazandı.

Dış ticaret açığı nisanda yüzde 33 azaldı: 3.06 milyar dolar

TÜİK verilerine göre; dış ticaret açığı nisanda yüzde 33.2

azalarak 3.06 milyar dolara gerilerken, ilk 4 ayda yüzde 19.7

azalışla 14.13 milyar dolar oldu.

Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli

hedeflerden geri adım atmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, verilerin ilk çeyrek için

yüzde 6 büyümeye işaret ettiğini belirtti. Şimdiye kadar

merkezi bütçeden 79 milyar TL'lik pandemi desteği verildiğini

ifade eden Elvan, yılsonunda bu tutarın 109 milyar TL olarak

öngörüldüğünü söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sıkı duruş; dışsal ve

geçici oynaklıklara karşı tampon

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Sıkı parasal duruş;

enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal

piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara

karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" dedi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

MB'nin döviz rezervleri geçen hafta 393 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 393 milyon

dolar düşüş gösterdi.

Bakan Dönmez: Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız 3

petrol kuyusu keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin

ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini

duyurdu.

Bloomberg Büyüme Beklenti Anketi

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından hazırlanan büyüme

anketinde ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6,7

olarak kaydedildi.

Harran Ovası Sulaması
DSİ Arşivi



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük

Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması"na göre, Türkiye Petrol

Rafinerileri AŞ, üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon

lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Mart ayından sonraki en büyük yabancı girişi

Yabancı yatırımcıların tahvil ve hisse alımı Mart ayından

sonraki en büyük haftalık artışını kaydetti. 21 Mayıs haftasında

175 milyon dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcılar, 51 milyon

dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Dünya Bankası: Türkiye'nin görünümü para politikasına ve

virüse bağlı

Dünya Bankası'ndan yapılan değerlendirmede, "Türkiye'nin

ekonomik görünümü çok belirsiz, görünüm para politikasına

ve virüs kontrol tedbirlerine bağlı" ifadeleri kullanıldı.

Morgan Stanley: Türkiye'nin büyümesi yavaşlayacak

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, Türkiye’nin

büyümesinin yavaşlayacağını tahmin ettiğini duyurdu.

Unicredit Türkiye büyüme tahminini güncelledi

Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan

büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi

Joe Biden, 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını

içeren ilk kapsamlı bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklenti altında büyüdü

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme

performansı sergiledi. Beklentiler büyümenin yüzde 6,5 civarı

geleceği yönündeydi.

Yellen: Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyondaki artışın geçici

olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.

Yellen faiz oranları ile ilgili olarak ise 'Faiz oranları olağanüstü

seviyede düşük.' dedi.

İGA



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD'de tüketici güveni 2021'de ilk kez düştü

ABD’de tüketici güveni, yavaşlaması beklenen büyüme ve

işgücü piyasasına ilişkin beklentiler nedeniyle bu yıl ilk kez

geriledi.

Avrupa'da ekonomik güven 3,5 yılın zirvesinde

Avrupa Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında 114,5 ile son

üç buçuk yılın zirvesine tırmandı.

Almanya'da tüketici güveni haziranda 1,6 puan yükseldi

Almanya'da haziran ayı için tüketici güveni, nisan ayındaki

negatif 8,6 puandan, 1,6 puan artışla, negatif 7 puana

yükseldi.

Almanya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,8 daraldı

Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2021 yılının ilk

çeyreğinde yüzde 1,8 daraldı.

Amazon'dan medyada dev satın alma

Amazon, Metro Goldwn Mayer'i 8,45 milyar dolara satın

almak için anlaştığını açıkladı.

Moody's'ten gelişen piyasalar için kredi riski uyarısı

Moody's, bazı iyileşme işaretleri olsa da gelişmekte olan

piyasa ülkelerin kredi notları ve bu ülkelerdeki finans dışı

şirketlerin notları için stres göstergelerinin yüksek olmaya

devam ettiğini bildirdi.



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Ürdün'de Koronavirüs Yasakları Kademeli Olarak Kalkıyor

Ürdün salgın tedbirlerini hafifletme planına göre 1

Haziran’da bazı sektörlerin faaliyete geçmesini, ülkeye

girişlerde yeni tedbirler uygulanmasını, 1 Temmuz’da kamu

sektörünün tam kapasite çalışmasını,1 Eylül’de başlayacak

üçüncü aşamada salgın öncesi duruma dönülecek.

Pakistan Gümrük Vergilerinde İndirime Gidiyor

Pakistan Hükümeti, yeni mali yılda (Not: Pakistan’da mali

yıl 1 Temmuz-30 Haziran dönemidir) sanayi üretimini

artırmak amacıyla çoğu hammadde ve ara malı olan

yaklaşık 3000 üründe gümrük vergilerini azaltmayı

planlıyor.

35Mussafah Su Temin Projesi Abu Dabi-BAE 
AYDINER



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Türkmenistan'da Aşkabat'ın Kuzeyinde Büyük Bir Yerleşim

Yeri Kurulması Planlanmakta.

Türkmenistan’da başkentin kuzeyinde yapılması planlanan

büyük konut kompleksinin temel atma töreni gerçekleşti.

Toplam alanı 744 hektar olan büyük ölçekli komplekste akıllı

evler ve toplu taşıma araçları için akıllı duraklar yer alacak

MNG Havayolları Özbekistan'a Düzenli Kargo Uçuşları

Yapma İzni Aldı

Türk havayolu şirketi MNG Havayolları, Özbekistan

Cumhuriyeti'ne düzenli kargo uçuşları yapma izni aldı.

Fas’ın Güney Bölgesindeki Yatırım Fırsatlarının Tanıtılması

İçin Bir İnternet Platformu Açılacak

Dakhla ve Laayoune bölgelerindeki yatırım fırsatlarının

tanıtılması adına ABD hükümeti tarafından finanse edilecek

"Laâyouneconnect" adı verilen bir platformun açılacağı ilan

edildi.

Cezayir Uluslararası Uçuşları Yeniden Başlıyor

Cezayir'in hava sınırları 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren

kısmi olarak açılacak. Buna göre Cezayir-Türkiye arasında

haftada bir Air Algerie ve bir THY uçuşu olmak üzere

toplamda 2 uçuş düzenlenecektir.
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ÜYELERİMİZDEN

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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ENKA, «Daha İyi Bir Gelecek İçin Mühendislik» parolası ile

2020 Sürdürülebilirlik Raporunu hazırlayarak kamuoyu ile

paylaştı.

ENKA sağlam ve köklü kurum kültürü ile faaliyetleriyle ön

plana çıkmaya devam ediyor. ENKA’nın sürdürülebilirlik

stratejisinin dört temel yapı taşını İşi İyi ve Doğru Yapmak,

Toplumu Kalkındırmak, Çalışana Değer Vermek ve Çevresel

Etkiyi Azaltmak oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı bir sistem kurmuş ve

birçok başarı elde etmiş olan ENKA, çalışanına verdiği

değerle de kalitesini kanıtlıyor. İş dünyasına ilham olacak bu

önemli rapora bağlantıdan erişebilirsiniz.

https://www.enka.com/allfiles/pdf/ENKA_Surdurulebilirlik_Raporu_2020-.pdf


ÜYELERİMİZDEN

SNH İNŞAAT A.Ş.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Üyemiz SNH’nin yapımını üstlendiği TAİ-TUSAŞ KAVŞAĞI 

hizmete açıldı.

SNH altyapı alanında başarılı ile yürüttüğü projelere bir

yenisini daha ekledi. 18.05.2021 tarihinde törenle TAİ-TUSAŞ

KAVŞAĞI hizmete açıldı.

SNH İnşaat Türk Havacılık ve Uzay Havacılık İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi'nin, Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımını

sağlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Köprülü Kavşağı;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları

Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile kamu kurumları ve

yüklenici firma temsilcilerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.



KÜLTÜR SANAT
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PTT’den Zeki Müren Anma Pulları

PTT Zeki Müren konulu anma pullarını tedavüle çıkardı

PTT AŞ, "Zeki Müren" konulu 3 adet anma pulu ile ilk gün

zarfı, posta kartı, pul karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri

numaralı blok pullardan oluşan portföyü tedavüle sundu.

Portföy PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait internet adresinden

edinilebilecek.



KÜLTÜR SANAT
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Contemporary Istanbul 

Contemporary Istanbul sanatseverlerle buluşacak

Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran tarihleri arasında Lütfi

Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonları'nda

sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

15. kez kapılarını açacak olan Contemporary Istanbul’da

ziyaretçiler salgın tedbirlerine uyularak ve gerekli kontroller

sonrasında salona alınacak. Fuar kapsamında ön izleme

günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler

ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların

katılımıyla 1 Haziran'da "Sanatçı Günü" etkinlikleri yapılacak.

https://www.contemporaryistanbul.com/tr/

https://www.contemporaryistanbul.com/tr/
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