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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız
gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri
sizlerle paylaşıyoruz.

7-13 Haziran haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde
öne çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat
önerilerini sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,
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Trabzon Sahil Yolu
MAPA



Türk inşaat sektörümüz bugün ne 
mutlu ki uluslararası arenada 
kendini kanıtlamış, dünya ölçeğinde 
bir marka. Firmalarımız yarattıkları 
eserlerle gittikleri her coğrafyada 
ülkemizi başarıyla temsil ediyor, 
gururlandırıyorlar. 

Yurt dışında büyük başarılara imza atan müteahhitlerimiz uzun
süredir önemli bir sorunla karşı karşıya. Son yıllarda yurt dışı
müteahhitlik şirketlerimizin istihdam ettiği Türk işçi sayısında
ciddi bir düşüş var. Ancak bu alanda önemli bir gelişme
yaşandı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yurt dışında çalışan Türk
işçilerine uygulanacak hukuk kuralları konusunda çok önemli
bir karar vererek yurt dışında çalışan Türk işçilerine çalışılan
ülke hukukunun uygulanmasının yolunu açtı.

Sendikamız da bu gelişme sonrası ivedilikle yurt dışı
istihdamda ilgili ülke mevzuatları karşılaştırmalı hukuk
çalışmasını başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz ortak çalışma
kapsamında ilk etapta Kuveyt ve Umman iş kanunlarının
çevirileri tamamlanarak yayınlandı. Sektöre ışık tutacak bu
değerli çalışma farklı ülkelerle devam edecek.

Gayemiz yurt dışında daha çok Türk işçisi istihdam edebilmek.

Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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Assembly of B-312 Offshore Oil Rig Giresun
ARAS MARİNE



ÇALIŞMA HAYATI

Yabancı Ülke İş Kanunları

Kuveyt – Umman İş Kanunları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sendikamız 

web sayfasında yayımlanmaya başladı 
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Yurtdışında çalışan Türk işçilerine uygulanacak hukuk
kurallarının belirlenmesi ve sorunların çözümü amacıyla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü ile yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında resmi
çevirileri, Bakanlık ve Bakanlık aracılığı ile Dışişleri
Bakanlığı’nca teyit edilen Kuveyt ve Umman İş Kanunlarına,
Bakanlığın https://www.csgb.gov.tr/digm/contents/hizli-
erisim/yabanci-ulke-is-mevzuati/ adresinde yer alan web
sayfasından ve Sendikamızın www.intes.org.tr adresli web
sayfasından ulaşılabilmektedir.

https://www.csgb.gov.tr/digm/contents/hizli-erisim/yabanci-ulke-is-mevzuati/
http://www.intes.org.tr/


ÇALIŞMA HAYATI

Yabancı Ülke İş Kanunları
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Gayri resmi tercümesi Sendikamızca Bakanlığa iletilen
Arnavutluk İş Kanunu konusunda Dışişleri Bakanlığı’nın onayı
beklenmektedir.

Üye firmalarımızca takiben paylaşılan Azerbaycan ve Katar İş
Mevzuatları da Sendikamız tarafından Bakanlığa
gönderilmiştir.

Katkı sağlayan üye firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Flame Towers Dış Cephe Görüntüsü Bakü
CCN HOLDİNG



MALİ HAYAT

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun” yayımlanarak
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun yürürlüğe girdi. Vergide
yapılandırmadaki bu önemli fırsattan faydalanabilmek için son
tarih 31 Ağustos 2021.

Kanun geniş kapsamında önemli kolaylıklar getirmekte.

Bursa Çevre Otoyolu(Yalova Ayrımı-Turanköy Köprülü 
Kavşağı Kesimi) Km 2+000 - 27 +148
GÖÇAY



MALİ HAYAT

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

Kanuna yönelik aşağıdaki temel başlıkların geniş kapsamlı
açıklamaları hafta içi üye firmalalarımız ile paylaşılmıştır.

8

→ T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C Ticaret Bakanlığı, il özel
idareleri, belediyeler ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerince
takip edilen kesinleşmiş amme alacaklarının yapılandırılma
usulü

→ Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların
tahsili

→ -İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler hakkında
düzenleme

→ Matrah ve vergi artırımı hakkında düzenleme
→ İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
→ Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
→ Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan

eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para
cezaları

Bandırma-Balıkesir (Hariç)-Manisa-Menemen (Hariç) Demiryolu Hat 
Kesimi Sinyalizasyon Ve Telekomünikasyon Sistemleri Kurulması 
FERMAK



MALİ HAYAT

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

Söz konusu Kanun ile;
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→ Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı
ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE
oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçlar
ödenebilecek.

→ Vergi aslına bağlı cezalar tamamen silinecek.
→ Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı

faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak
ödenebilecek.

→ Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı
ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları
yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak
ödenebilecek.

→ Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine
getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve
tarhiyatı yapılmayacak.

→ İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş
olan vergiler yapılandırılabilecek.

→ Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde
36 aya kadar taksitler halinde ödenebilecek.

→ Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan
ayrıca %90 indirim yapılacak.

→ Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden
vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin
olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim
yapılabilecek.



MALİ HAYAT

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
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Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin
ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılacak.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin 
süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde 
geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

→ Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim 
yapılması,

→ Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında 
%12,5 indirim yapılması,

imkanı sağlanmıştır.

Amasya Geldingen Ovası Sulaması
KARACA



MALİ HAYAT

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
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Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi
kartı ile ödenebilecektir.

Uygulanan hacizler Kanun kapsamında yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılabilecektir.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflere Kanun’un yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31 Aralık
2021 tarihine kadar belirlenen şart ve hükümlere uymak
koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

Kanun Metnin Tamamı bağlantıdadır.

Tımarlı Sulaması 2 Kısım
KIBRIS İNŞAAT

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326kanun.pdf


MEVZUAT

Milli Emlak Genel Tebliği
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12 Haziran 2021 tarihli Resmi
Gazete’de yayınladığı Tebliğ ile ihale usulü maddesine ekleme
yapıldı.

Milli Emlak Genel Tebliği İhale usulü başlıklı bölümüne
aşağıdaki bent eklenmiştir. Söz konusu Tebliğ yayım tarihinde
yürürlüğe girecektir.

Hazine taşınmazları üzerinde en az yüz milyon ABD Doları
karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete
geçmesinden itibaren en az yüz kişiye 5 yıl süreyle istihdam
sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az
yüzde yirmisini karşılayacak miktarda öz kaynağa sahip olan
yatırımcılara…»

Narcity İSTANBUL
TEPE



GÜNDEM

Çevre Denetimi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Yönetim tebliği
yayımlandı.

12 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de
çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere
gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin
niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım
uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmelik tüm kara alanlarında, ülkenin egemenlik
alanlarındaki denizlerde tabii veya suni göller ve baraj
gölleri ile akarsularda yapılacak çevre denetimlerine ve
uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları
kapsayacak.

İlgili yönetmelik ile çevre denetçisi olabilmek için
üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya fen
fakültelerinden mezun olma şartı getirilmiştir.

Bundan böyle kaza ya da olay gibi durumlarda veya gerek
görüldüğü hallerde yapılan ani denetimler ile şikâyet ve
ihbar denetimleri, denetim planına bağlı olmaksızın birleşik
ya da konu bazlı çevre denetimi olarak yapılacağı
belirtilmiştir.

Kanun metni bağlantıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210612-5.htm


GÜNDEM

Çevre Denetimi
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Yönetmelik önemli idari yaptırımlar getirecek

Denetimlerde belirtilen gerekliliklere uyulmadığının tespit
edilmesi durumunda cezalar uygulanacak.

İdari yaptırım kararına yol açan ihlal, suç oluşturuyor ise
soruşturma yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulacak.

Yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi için belirli süreler
verilecek. Bu süreler sonunda yasaklara uymayan tesis veya
faaliyetin çalışması, süreli veya süresiz olarak durdurulacak.
Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı
hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya
tamamen durdurulabilecek.

Kuş Cenneti İzmir
DSİ ARŞİVİ



TOPLANTI

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Çimento fiyatlarındaki artışlar konusunda Ticaret Bakanı 
Sn. Mehmet Muş Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi

9 Haziran 2021 tarihinde Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş
başkanlığında çimento ve beton sektöründeki gelişmeler ve
inşaat sektörüne etkilerinin ele alındığı bir toplantı
gerçekleştirildi.

Sendikamız adına Başkan Vekilimiz Sayın Merdan
Hürmeydan’ın katıldığı Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu,
Hazır Beton Üreticileri Birliği, Çimento, Cam, Seramik ve
Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği gibi sektör sivil toplum
kuruluşlarından üst düzey temsilciler katılım gösterdi.

…………………….

Çimento Fiyatlarındaki Artışlar

Eminönü Tramvay Hattı
DOĞUŞ



TOPLANTI

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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Sayın Hürmeydan toplantıda yaptığı konuşmada, çimento,
demir başta olmak üzere sektörümüzün yoğun olarak
kullandığı malzemelerdeki fiyat artışlarının kamu yatırım
projelerinin maliyetlerini de beklenmedik şekilde yükselttiğini,
beklenmedik fiyat artışı yaşanan ana girdiler için reel piyasa
fiyatları ile uyumlu ilave fiyat farkı düzenlemesine ihtiyaç
bulunduğunu, zor durumda olan yükleniciler için ayrıca
tasfiye, devir ve/veya süre uzatımına imkan verilmesi
gerektiğine ilişkin Sendikamız taleplerini paylaşmıştır.

Astana Su Dağıtım ve Kanalizasyon Projesi, 
Astana, Kazakistan 
ALSİM ALARKO 

Çimento Fiyatlarındaki Artışlar



ETKİNLİK

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 9-12 Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirildi 

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve
Teknoloji Fuarı, 9-12 Haziran tarihleri arasında ATO
Congresium'da gerçekleştirildi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank’ın gerçekleştirdiği
fuarın bu yılki teması “İleri Teknolojiler” oldu.

Fuar kapsamında «Yapılı Çevre, Tasarım, İnşaat ve
Verimlilik» başlığıyla gerçekleştirilen panele Sendikamız
Genel Sekreteri H. Necati Ersoy konuşmacı olarak katıldı.

…………………….

3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

………………………………………………………………………

07 – 13 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren
Mesleki Yeterlilik Sınavlarımız

→ Ankara Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Şantiyesi İnşaat
Boyacısı, İnşaat İşçisi, Endüstriyel Boru Montajısı, Alçı
Levha Uygulayıcısı

→ Pamukkale Boya İzmir, Isparta, Eskişehir, Konya İnşaat
Boyacısı

→ Yapı Merkezi TOGG Bursa şantiyesi İnşaat İşçisi

→ Marshall Ankara İnşaat Boyacısı.
.



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nisan ayına ilişkin işsizlik
verilerini de içeren işgücü istatistikleri rakamları yayımlandı.
İşsizlik rakamları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

İşsizlik sayısı salgının başlangıç dönemi olan 2020 Nisan
ayına göre 535 bin kişi arttı. Bir önceki yıla göre sektörler
itibariyle istihdam edilen kişi sayında artış olmuştur ancak bir
önceki aya göre yapılan kıyaslamada sanayi ve hizmetler
sektöründe bir önceki aya göre önemli azalış oldu.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Nisan 2021 döneminde zamana bağlı eksik istihdam, işsizler
ve potansiyel işgücü toplamının işgücü ve potansiyel
işgücünün toplamına oranını ifade eden atıl işgücü oranı aylık
bazda 1,7 puan arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise
0,5 puan azalarak %27,4 seviyesine geriledi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstihdam Verileri

Türkiye İş Kurumu tarafından aylık bazda yayımlanan istatistik
bültenine göre Mayıs 2021 döneminde İŞKUR aracılığıyla
63.459 işe yerleşme gerçekleşti. Bir önceki ay 100.369 kişi idi.
Ocak-Mayıs 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe
yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında oldu.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstihdam Verileri

Mayıs 2021 döneminde Sektörler itibarıyla en fazla açık iş
(293.925 açık iş) imalat sanayi sektöründedir. En çok açık iş
“Proses İşçisi, Satış Danışmanı ve Konfeksiyon İşçisi”
mesleklerindedir.

Ocak-Mayıs 2021 tarihleri arasında inşaat sektöründe işe
yerleştiren kişi sayısı 51 bin 319 kişidir. Bir önceki raporda
açıklanan veriye göre ise bu rakam 41.175 kişi olarak
gerçekleşti.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi

TÜİK Nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksleri yukarı
yönlü hareket etmeye devam etti. İnşaat maliyet endeksleri
2020 yılının Mayıs ayında dip seviyesini görmesinin ardından
sürekli olarak yükseliş eğilimi göstermektedir. Aylık bazda
3,54 artış göstererek %35,48’e ulaştı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksi

Bu dönemde inşaat malzeme endekslerindeki artış yaklaşık
%44 oldu. Kara ve demiryolları malzeme endekslerindeki artış
%45,13 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

İnşaat Ciro Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nisan ayına ilişkin 11
Haziran 2021 tarihinde açıklanan toplam ciro endeksleri yıllık
%96,6 oranında arttı. Toplam ciro endeksi hizmet, ticaret ve
inşaat sektörlerini kapsamakta.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA

26



EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı
verileriyle beklentileri aşan sanayi üretimi %66,0 arttı. 2020
Nisan ayında ise sanayi üretim endeksi %31,4 azalmıştı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksleri

Sanayi üretiminde aylık değişim bazında durağan bir tablo
sergilemekte.2020 Nisan ayında aylık bazda gösterdiği %31’lik
daralmanın ardından 11 ay süresince pozitif değerlerde
rakamlara ulaşmıştı. 2021 yılı Nisan ayında ise negatif değer
gördü.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan perakende
istatistikler artış yönünde hareket etti. Sanayi üretim endeksinde
olduğu gibi baz etkisi ile yıllık bazda %40’ı aşan bir yükselme
yaşandı. Ancak perakende satış bir önceki aya göre 6,3 azaldı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Piyasa Katılımcı Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugüne kadar
Beklenti Anketi ismi ile yayımlanan reel sektörden katılımcıların
enflasyon, döviz kuru, büyüme gibi makro ekonomik verilere
ilişkin beklentilerini içeren piyasa katılımcı anketi verileri
açıklandı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Haziran 2021 tarihinde
Nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerine ilişkin rakamlar
açıklandı. İhracatta değer endeksi %9,2 artarken, miktar
endeksinde bir önceki ayın aynı dönemine göre yüksek oranlı
bir artış yaşandı.

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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TL bu hafta dolar karşısında gelişmekte olan para birimleri
arasında değer kazandı. Haftanın son iş gününde dolar/TL
8,28 seviyelerine kadar geriledi. Dolar/TL haftaya 8,66
seviyesinde başlamıştı.

Cuma günü 8,28 seviyesine geriledikten sonra alım
nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Sepet kur bu hafta 9,30
seviyelerine kadar geriledi. Euro’daki değer düşüşü ile birlikte
bu hafta dolar/Euro son haftaların en düşük seviyesini gördü.

Yurt içinde jeopolitik gelişmelerin pozitif seyri, Almanya’nın
Türkiye’ye uçuşları serbest bırakacak olması, ayrıca
aşılamanın ülke geneline yaygınlaşması TL’yi pozitif yönde
etkilemekte.
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Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Haftaya %1,55 civarında başladı.
Enflasyon verisi sonrasında yüzde 1,43’e kadar geriledi. Buna
paralel ONS altın 1.888 dolar seviyelerinden yeniden 1.900
dolar seviyelerine yükseldi.

Gram altın, haftaya 526 TL civarında başladıktan sonra
küresel altın fiyatlarından ziyade yurt içinde dolar/TL’deki
hareketleri takip ederek 514 TL’ye kadar geriledi. Yıl başında
gerileyen altın fiyatları nisandan sonra istikrarlı yükselişle
tarihi seviyelere ulaşmıştı. Ancak 7 Haziran haftasında gram
altın değer kaybetti. Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına
%14 kazandırırken 10 gün öncesine göre ise %0,82
yatırımcısına kaybettirdi. Çeyrek altın Cuma günü 832 TL’den
satış gördü.

Kaynak:,
Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrolün yönü yükselmeye devam ediyor. Dünyada
yaşanan pozitif gelişmeler petrolün yönünü yukarı çeviriyor.
Ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü hareketi, Covid
19 vaka sayılarında istikrarlı azalış petrol talebini
yükseltmekte. Ancak tüm bu olumları gelişmelere karşın
Ulusal Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamada talep yönlü
beklentilerin Pandemi öncesinde ancak 2022 yılında
ulaşılabileceği yönünde.

İran tarafında ise olumsuz bilgi akışı devam ediyor. Petrol
fiyatları, ABD ile İran’ın yaptırımları kaldırma konusunda
anlaşamamalarıyla çarşamba günü yeniden 2,5 yılın zirvesini
gördü.

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;

28 Mayıs itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya
göre %1,33 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 700 milyon
artış gösterdi.

28 Mayıs itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi
kartlarında toplam bakiye 156,6 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 4 Haziran tarihi
itibariyle %3,3 oldu.

.

Kaynak: 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı



Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı
bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,2 milyar değerinde azaldı.
Konut ve taşıt ve diğer kredi türleri azalış gösterdi. Kamu
bankalarında konut kredi faiz oranları 1,34-1,38 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 20,8 ve 20,9 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.
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Yayımlanan İhale İlanı
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Elvan: TÜFE-ÜFE makası rahatsız ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Son dönemde üretici ve
tüketici fiyatları arasında artan makas bizi oldukça rahatsız
ediyor. Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde, döviz kuru
geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel rol oynuyor.”
dedi.

IMF, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 5.75 büyüyeceğini
öngördü
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin 2021
yılında yüzde 5.75 büyüyeceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar arttı
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 917
milyon dolar artış gösterdi.

Hazine nakit dengesi Mayıs'ta açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit denge Mayıs
ayında 29 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 5 ayındaki açık ise 31
milyar TL olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en değerli 20 markası
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance,
2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları»
çalışmasına göre Türk Hava Yolları, bu yıl da 'Türkiye'nin en
değerli markası' olurken, onu Arçelik takip etti.

…………………………………………………………



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD'de yıllık TÜFE mayısta yüzde 5'le 13 yılın zirvesine
yaklaştı
ABD'de tüketici enflasyonu mayıs ayında yıllık yüzde 5 artışla
beklentilerin üzerinde yükseldi. Beklenti enflasyonun yüzde
4,7 civarında geleceği yönündeydi.

ECB, faiz ve varlık alım miktarını sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası, politika faizini sıfır, mevduat faizi
yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te sabit
bırakma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı
Rusya Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda
politika faizini yüzde 5,50 seviyesine çıkardı.

MÜRTEZAOĞLU



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

İngiltere ekonomisi nisanda beklenti altında büyüdü
İngiltere ekonomisi nisan ayında beklentilerin altında kalarak
yüzde 2,3 büyüdü.

ABD'de tüketici güveni Haziran'da yine yükseldi
ABD'de Mayıs ayında düşüş kaydeden Michigan Üniversitesi
tüketici güven endeksi Haziran'da yine yükseliş kaydetti.

Dünya Bankası, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,6
büyümesini öngörüyor
Dünya Bankası, 2021'de ABD'nin yüzde 6,8, Çin'in yüzde 8,5,
Avro Bölgesi'nin yüzde 4,2 ve Türkiye'nin yüzde 5 büyümesini
bekliyor.

Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,3 daraldı
Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 bir önceki çeyreğe göre ise
yüzde 0,3 daraldı.

ABD’de dış ticaret açığı bu yıl ilk kez daraldı
ABD’de ticaret açığı yüzde 8.2 düşüşle 68,9 milyar dolar
olarak bu yıl ilk kez daraldı.

Bitcoin'de bir ilk: El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi
Kripto para birimi Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi parası oldu.
El Salvador'da mecliste yapılan oylamada ezici çoğunlukla
evet çıktı.



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Türkiye ve Malezya arasında iş birliği
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi (SUNUM) ile Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon
Bakanlığı’nabağlı bir şirket olan NanoMalaysia Berhad,
nanoteknoloji alanında karşılıklı bilgi ve teknoloji alışverişine
ilişkin bir İşbirliği Protokolü (MoU) imzalamışlardır..

Ulanbator’daki Yeni Uluslararası Havalimanı 4 Temmuz
2021'De Hizmete Girecek
Moğalistan’ın başkenti Ulanbatur’da 4 Temmuz'dan itibaren
Buyant-Ukhaa Uluslararası Havalimanı'ndan uçuş
yapılmayacak.

42
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

BAE’de vize ve aşı uygulamaları güncellendi
BAE’ye uçuş (transit dahil) öncesinde, varıştan en fazla 72
saat önce numunesi alınmış PCR testi sonucunun ibraz
edilmesi zorunludur. 12 yaşından küçükler ile orta ve ağır
engelliler testten muaftır. Ayrıca BAE’ne varışta
havalimanında ücretsiz ikinci bir testin yapılacağı
bildirilmektedir.

Azerbaycan'ın Hazar kıyısındaki Alat'ta gübre terminali
inşaatına başlandı
Bakü Limanında inşasına başlanan yeni gübre terminali
başta Türkmenistan olmak üzere Orta Asya ülkelerinde
üretilen gübrenin sevkiyatına imkan tanıyacak.

Ukrayna’ya giriş kuralları güncellendi.
7 Haziran 2021’de Ukrayna Hükümeti, yabancılar ve
Ukrayna vatandaşları için ülkeye giriş kurallarını güncelledi.
Girişte sunulması zorunlu PCR test sonucu dışında, antijen
testİ ve aşı sertifikasını da kabul etmeye başladı.

Filipinler’e yerel su tesisleri inşa edilecek
Yerel Su Tesisleri İdaresi (LWUA) tarafından 2022 yılı
sonuna kadar, 50.000 haneye hizmet verebilecek 50 arıtma
tesisi inşaatının tamamlanmasının planlandığı açıklandı. Bu
kapsamda, 2 milyar Filipinler Pezosu tutarındaki bütçenin
de 50 arıtma tesisinin kurulması için kullanılacağı belirtildi.
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ÜYELERİMİZDEN

ÇALIK ENERJİ

Çalık Enerji’nin tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerini koordine eden,
gönüllü çalışanlarından oluşan “Sürdürülebilirlik Elçileri
Programı” Enerjimiz Geleceğimiz Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık
görüldü.

Ödül programı İklim Değişikliği ve Çevre, Sürdürülebilir Finans,
Dijitalleşme ve Yenilikçilik, Enerji Verimliliği, Yatırım ve
Toplumsal Fayda temalarına yönelik projeleri içermekte.

Para Dergisi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
himayelerinde verilmekte olan Enerjimiz Geleceğimiz
Sürdürülebilirlik Ödülü’nü Çalık Enerji Genel Müdürü
Onur Yücekal 7 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen törenle
Bakan Fatih Dönmez’den aldı.

Çalık Enerji’nin Sürdürülebilirlik Elçilerine Büyük Ödül



ÜYELERİMİZDEN

ENKA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ENKA’nın Siemens ile Libya’da konsorsiyum olarak
yürüttüğü Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali
hızlandırılmış yapım projesi için ilk beton dökümü 5 Haziran
2021 tarihinde gerçekleşti.

Libya Genel Elektrik Şirketi ile imzalanan sözleşmenin
kapsamında Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik
Santrali projesinin gaz türbini ünitelerinin tedariği ve kurulum
işleri bulunmaktadır.

ENKA’nın Libya’da devam eden Elektrik Santrali projesinde 
ilk yapısal beton dökümü gerçekleşti. 



KÜLTÜR SANAT
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Bob Ross'un resimleri sanal sergide

Resim Sevinci programıyla tanınan ressam Bob Ross’un
resimleri, sanal bir sergide ziyaretçilerle buluşuyor

Ressamın 31 sezon süren Resim Sevinci isimli programında
yaptığı 403 tablonun bir araya getirildiği sergide aynı zamanda
sanatçının sanatına dair tüyolarda grafiklerle veriliyor.

Eserleri buradan izleyebilirsiniz.

https://connorrothschild.github.io/bob-ross-art-gallery/#gallery


KÜLTÜR SANAT
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Cengiz Aytmatov vefatının 13. yılında anıldı

176 dile çevrilen ve 128 ülkede yayımlanan eserleriyle Türk
dünyasının ortak değeri Kırgız yazar , devlet adamı, diplomat,
gazeteci, büyük düşünür ve Cengiz Aytmatov vefatının
13'üncü yılında anılıyor.

Türkiye'de "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı romanıyla tanınan
Aytmatov'un eserleri arasında Zorlu Geçit, Yüz Yüze, Cemile,
İlk Öğretmenim, Dağlar ve Bozkır Masalları, Elveda Gülsarı,
Beyaz Gemi, Selvi Boylum Al Yazmalım, Fuji Dağı'nın Tepesi,
Gün Olur Asra Bedel, Darağacı-Dişi Kurdun Rüyaları, Kızıl
Elma, İlk Turnalar bulunuyor.

Aytmatov’un hayatını konu alan kısa belgeseller için:

https://www.youtube.com/watch?v=C49T2jxqZjg

https://www.youtube.com/watch?v=cybFsKHFpr8

https://www.youtube.com/watch?v=C49T2jxqZjg
https://www.youtube.com/watch?v=cybFsKHFpr8
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