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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz.

28 Haziran- 4 Temmuz 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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Mersin Ağalar Limanı Cephane İskelesi
KİSKA



Normalleşme sürecine geçtiğimiz 

bugünlerde ülkece bir nebze nefes 

almanın mutluluğu içindeyiz. Geleceğe 

dönük umutlarımızı yeşerten husus ise 

aşılamada yakaladığımız başarı. 

Aşılama kampanyasında ciddi bir ivme 

yakaladık. 

Hükümetimizce atılan adımlar ve sağlık çalışanlarımızın özverili

çalışmaları sayesinde diliyorum ki kısa süre içinde aşı olmamış

bir vatandaşımız kalmayacak.

Bu başarılı ve özverili çalışmaya biz de sektörümüzün önde

gelen meslek örgütü olarak gereken desteği vermeyi

hedefledik. Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve

Güvenliği projesini aşı uygulamaları konusunda çalışanların

bilgilendirilmesi ve teşvikine yönelik bir yaklaşımla devam

ettirme kararı aldık.

Önümüzdeki hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel

Müdürlüğümüz ve Çalışma Genel Müdürlüğümüz iş birliğinde

iş yerlerinde aşı uygulamalarını değerlendireceğimiz bir toplantı

gerçekleştireceğiz.

İnanıyorum ki en zor günleri geride bıraktığımız bu süreci

kamu-özel sektör iş birliğiyle birlikte yöneteceğiz. Güzel günler

yakın…

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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GÜNDEM

Covid 19 Tedbirleri 

1 Temmuz itibariyle salgına yönelik tedbirlerde normalleşme 

dönemine geçildi. 
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GÜNDEM

Covid 19 Tedbirleri 
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GÜNDEM

Kamu Kurumlarında Normalleşme 

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Kamu Kurumlarında mesai  

saatleri normal düzenine geri döndü
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30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu çalışanları 1.07.2021

tarihinden itibaren normal çalışma dönemine geçecek.

İlgili karardan Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı

Başkanlığı mensupları, yöneticiler, 60 yaş ve üzeri çalışanlar,

gebeliğinin yirmi dördüncü ve otuz ikinci haftası arasında

olanlar hariç tutulacaktır.

Bu süre içerisinde etknliklerin video konferansı yoluyla

yapılmasına özen gösterilecektir. Ayrıca maske kullanımı, servis

araçların dezenfektasyonu, ortak alanlarda mesafe önlemleri de

salgın döneminde olduğu gibi uygulanacaktır.

Hasankeyf Antik Kentin Jeolojik Bakımdan 
Araştırılması ve Güçlendirilmesi İkmali 
CEYSU



GÜNDEM 

Kamuda Tasarruf Önlemleri

Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik 

işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, kullanımına 

ilişkin olarak alınacak yeni tedbirler RG’de yayımlandı. 
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Bundan böyle;

Kamu tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette

hizmet binası, lojman, kamp, kreş, ve benzeri sosyal tesis ve

bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak.

Acil ve zorunlu hâller dışında her ne suretle olursa olsun

yeni taşıt edinilmeyecektir.

Hizmet alımı suretiyle edinilecek toplam taşıt sayısı

kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır.

Shanyrak 'Birlik' Villa İnşaatı / Kazakistan – Tengiz
DORÇE



MALİ HAYAT

Gelir Vergisi Kanunu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 

varlık barışı başvuruları 6 ay uzatıldı

9

Yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan

kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç

30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabileceğine

ilişkin hüküm,

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve

Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer

almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye

piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine kadar

vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar,

30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde

dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebileceği

hükümleri, altı ay uzatıldı.

Tretuvar Yapılması ve Çevre Düzenlemesi
İNTEKAR YAPI 



MALİ HAYAT

BDDK Kararları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu tarafından 

makro ihtiyati tedbirler alınması nedeniyle taksitli satışlara 

yönelik bazı düzenlemeler gerdirildi.
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Buna göre,

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda

altı aydan üç aya indirilmiş,

Mobilya ve elektrikli eşya alımında on iki aydan dokuz aya

indirilmiş,

 TV alımlarında fiyatı 5.000 TL kadar alımlarda 9 ay taksit,

fiyatı 5.000 TL üzerinde olanlarda en fazla 4 taksit

yapılabileceği belirtilmiştir.

Erzurum Artvin Devlet Yolu 3.Kısım İnşaatı 
İLCİ



MALİ HAYAT

BDDK Kararları
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İlgili kararda Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin esaslar da

belirlendi.

Buna göre taşıt alımlarında nihai fatura değeri

120.000 TL ve altı 60 aydan 48 aya

120.000 TL 300.000 TL’ye kadar 48 aydan 36 aya

300.000 TL 750.000 TL’ye kadar 36 aydan 24 aya

750.000 TL 1.500.000 TL’ye kadar 24 aydan 12 aya

kadar indirildi.

Ayrıca taşıt teminatlı krediler haricinde hariç, tüketicilere

binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde

veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının

taşıtın değerine oranının,

120.000-300.000 TL’ye kadar %50’yi aşamamasına

300.000-750.000TL’ye kadar %30’u aşamamasına

750.000 TL 1.500.000 TL’ye kadar %20’yi

aşamamasına

1.500.000 TL’den fazla %0

olarak uygulanmasına karar verildi.



MALİ HAYAT

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı 

GİB’in sitesinden görüşe açıldı

12

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden

hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve

kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu

vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine

ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu

Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan, Gelir Vergisi

Genel Tebliği Taslağı hazırladı.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale

getirilmesi için taslak tüm mükelleflerin incelemesine açılarak

GİB tarafından 7 Temmuz 2021 tarihine kadar görüş

bildirilebileceği açıklanmıştır.

Alanya Antalya Tünel ve Yol İnşaatı
MÖN 



GÜNDEM

Kamuda Teşkilatlanma 

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine 

katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu
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30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de Fiyat İstikrarı 

Kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 

Komite;

 Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek

suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika

önerileri geliştirmek,

 Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken

tedbirleri belirlemek,

Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat 

istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar 

almakla yükümlü olacaktır.

Isparta Atabey Akçay Göleti İnşaatı
KIBRIS İNŞAAT 



FAALİYETLERİMİZDEN

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü iş birliğinde 

düzenlenen ileri iş sağlığı ve güvenliği eğitim modülünün 

üçüncüsü ”Araçlar ve Metotlar  Eğitimi”  21-25 Haziran 2021 

tarihleri arasında tamamlandı. 

2021 yılında ise Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV)

iş birliği ile Almanya modeli örnek alınarak geliştirilen iş sağlığı

ve güvenliği profesyonellerine yönelik inşaat sektörüne özel beş

modülden oluşan ileri iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

tasarlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları ile İSG

profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşen bu eğitim

modüllerinden üçüncüsü “Araçlar ve Metotlar” konu başlığı

altında gerçekleştirildi.
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FAALİYETLERİMİZDEN

İSG

Bu kapsamda üyemiz Türkerler İnşaatın Astaldi ile ortak

yürütmekte olduğu Sağlık Kampüsü şantiyesinde iş sağlığı ve

güvenliği uzmanları ve sendikamız üyesi temsilcilerinden

oluşan İSG profesyonelleri teorik ve pratik eğitimden oluşan 6

saatlik bir eğitim aldılar.

Proje ekibi konusunda yetkin uzmanların yürütmekte olduğu iyi

uygulamaların önemli örneklerini bire bir izleme fırsatı budular.

Şantiyede bulunan Türkiye MYM sınav merkezi de gezildi.

Şantiyede Alçı levha uygulayıcısı, inşaat boyacısı inşaat işçisi

endüstriyel boru montajcısı mesleklerine yönelik yeterlilik

sınavları gerçekleştirilmekte.
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TOPLANTI

Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Projemiz İşyerlerinde Aşı Uygulamalarının Teşviki Aşaması ile 

Devam Ediyor

Çalışanların aşı konusunda bilinçlendirilmeleri ve bu konudaki

bilgi kirliliğinin giderilmesinde İSG uzmanları, işyeri hekimleri ve

insan kaynakları yöneticilerine önemli görevler düşmektedir ve

üye firma şantiyelerimizde bu konuda çok başarılı çalışmalar

yürütülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, Sendikamız ve

İNTES AKADEMİ işbirliğinde 9 Temmuz 2021 tarihinde online

bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantının açılış konuşmaları İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Celal Koloğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sn.

Cafer Uzunkaya ve Çalışma Genel Müdürü Sn. Nurcan Önder

tarafından gerçekleştirilecektir.

İş Yerlerinden İyi Uygulama Örneklerinin sunulacağı toplantıda

Aşı Uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden Yargıtay

Onursal Daire Başkanı Sn. Mesut Balcı tarafından

değerlendirilecektir.
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İşyerlerinde Aşı Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi Toplantısı



TOPLANTI
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İşyerlerinde Aşı Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi Toplantısı



ATAMALAR

18

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne

Sn. Yasin ERDOĞAN

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Fatih ÇAKMAK

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Abdulkadir Bülent AYTAÇ

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Zafer SÜMENGEN atanmıştır.

…………………………………………………………………………………………………



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

28 Haziran – 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında

gerçekleştiren Mesleki Yeterlilik Sınavlarımız

→ Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Ankara Şantiyesi İnşaat

Boyacısı, Alçı Levha Uygulayıcısı

→ Pamukkale Boya Afyon İnşaat Boyacısı,

→ Kolin Lüleburgaz Şantiyesi İnşaat Boyacısı,

→ Yapı Merkezi TOGG Bursa şantiyesi İnşaat İşçisi



İNTES AKADEMİ

20

Kamu İhalelerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnaları 

Değerlendirme Toplantısı

………………………………………………………………………

İNTES Akademi tarafından düzenlenen kamu ihalelerinde

damga vergisi ve harç istisnalarının uygulama sorunları

çerçevesinde değerlendirildiği «Kamu İhalelerinde Damga

Vergisi ve Harç İstisnaları Değerlendirme Toplantısı» 29

Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Vergi Hukuku Bilgilendirme Toplantıları



İNTES AKADEMİ
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Kamu İhalelerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnaları 

Değerlendirme Toplantısı

………………………………………………………………………

Kamu kuruluşları ve üye firmalarımızdan çok sayıda

temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının açılış

konuşmasını ve moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç.

Dr. Sn. Ali Ersoy Kontacı yaptı.

Vergi Hukuku Bilgilendirme Toplantıları



İNTES AKADEMİ
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Kamu İhalelerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnaları 

Değerlendirme Toplantısı

Toplantının ilk bölümünde Kamu İhale Kurumu Geçmiş

Dönem 2. Başkanı Sn. Şinasi Candan «İhale Mevzuatı ve

İdar Uygulamalar Açısından Değerlendirme» başlıklı, Av.

Arb. Dr. Sn. Y. Burak Aslanpınar ise «Güncel Vergi Yargısı

Kararları Çerçevesinde Değerlendirme» başlıklı bir sunum

gerçekleştirdi.

Sunumların ardından gerçekleştirilen 2. oturumda

katılımcıların soruları konunun uzmanları tarafından

yanıtlandı.

Vergi Hukuku Bilgilendirme Toplantıları



EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekonomik

güven endeksi istatistiklerine göre bir önceki aya göre

ekonomide güven arttı. 2020 yılının Haziran ayı ile

kıyasladığında da güven endeksi daha yüksek seviyede.

Ancak gösterge %97,8 seviyesi geleceğe ilişkin kötümser bir

beklenti olduğuna işaret etmekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Ticaret Bakanlığı tarafından her ayın ilk günü açıklanan Yurt

Dışı müteahhitlik hizmetlerine göre bu ayın ilk 6 ayında 6,5

milyar dolar değerinde iş üstlenildi. Yurt dışı müteahh,tlik

hizmetlerinde 2020 yılının tamamında 15,2 milyar dolarlık iş

üstlenilmişti.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde en çok ş üstlenilen

ülkelerin dağılımında Rusya ilk sırada yer alırken yapı

türlerinde de konut projeleri ön plana çıkmaktadır. Üstlenilen

projeler müteahhitlerimizin iş yaptığı ülkelerde itibarını

kuvvetlendirmekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Ticaret Bakanlığı tarafından her ayın ilk günü yayımlanan dış

ticaret rakamları açıklandı. Buna göre hem ihracatta hem de

ithalatta artış yaşandı. Dış ticaret açığı ise bir önceki aya göre

azalarak 2,288 milyon dolar oldu. 2021 yılının ilk yarısında

geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara

geriledi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş verilere ilişkn yaptığı

açıklamadason 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567

milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen "en yüksek 12 aylık

ihracat" olduğuna işaret etti.

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

28



Dolar TL karşısında değer kazanmasını sürdürdü. Özellikle

tüm dünyada salgının gündeminin delta varyantı olması ve

virüsün bu türünün dünyada yayılma hızı riskli varlıklardan

kaçışa yönlendiriyor. Dolar tüm gelişmekte olan ülkelerde

güçleniyor.

Bu hafta Euro/Dolar paritesi 1,18 oldu. Haziran ayı başında

89 seviyelerine gerileyen dolar endeksi 02 Temmuz tarihinde

92,23 seviyesine kadar yükseldi.

Bu hafta dolar yatırımcısına %0,29 kaybettirdi. Bu hafta Euro

grafiklerinde de kademeli bir düşüş gözlemlendi
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Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ONS altın Haziran ayı başlarında 1.900 dolar seviyelerine

kadar yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Bu hafta ise

1.778 dolara gerilemesinin ardından yönünü yükselişe

çevirerek haftanın son günü ABD tahvil faizlerinin gerilemesi

ile 1.787 dolar oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1,489 seviyesine kadar yükseldi.

Bu hafta ise 1,424 seviyesine geriledi.

Gram altın geçtiğimiz hafta düşüşte idi. Bu haftayı ise yeniden

500 TL seviyesini görerek kapadı.. Hafta içi en düşük Salı

günü 494 TL oldu. Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına

%10 kazandırırken, 10 gün öncesine gören %4,88 kaybettirdi.

Çeyrek altın Cuma 815,54 TL’den satış gördü.
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrolde yükseliş trendi beşinci haftasında. Petrol 76

dolar seviyesini gördü.

OPEC+ ülkelerinin1 Temmuz’da gerçekleştirilen

toplantısında, Ağustos ayına ilişkin petrol arzı konusunda

uzlaşma sağlanamadı. 2 Temmuz tarihinde ise üye ülkelerin

anlaşamaması üzerine toplantının ertelenmesine karar verildi.

Bugün devam etmesi beklenen toplantıdan üye ülkelerin

petrol üretimini beklenenden daha yavaş artırabileceği

yönünde bir karar çıkabileceği öngörülüyor. Brent türü ham

petrolün varil fiyatı, arz artışının talep baskılarını karşılamada

yetersiz kalabileceği beklentisiyle dün 75,8 USD’ye yükseldi.

OPEC toplantısı önümüzdeki haftalarda yeniden

gerçekleşecek. OPEC+ delegelerinden birine göre, karşılıklı

anlaşmazlık üretimin hiç artırılmamasına neden olabileceği

yönünde beklenti oluşturmakta.
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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;

25 Haziran itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki

haftaya göre %0,70 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre

700 milyar artış gösterdi.

25 Haziran itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 163,3 milyar TL oldu. Bireysel kredi

kartlarında takibe giren tüketici kredilerinin oranı 3,2 oldu. Ocak-

Nisan 2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında borcunu

ödememiş gerçek kişi sayısı 148.629 kişi olurken, Tüketici

Kredilerinde 195.904 kişi oldu. Tüketici kredilerinde borcun

ödenmeyenlerin sayısı %8,1 arttı. Bireysel kredi kartlarında ise

borcunu ödemeyen kişi sayısı %19,7 azaldı.

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 4,1 milyon TL değerinde arttı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları 1,37-1,38 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 20,9 ve 20,4 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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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Geçtiğimiz hafta borsa, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 1,09, altının gram satış fiyatı yüzde 0,66,

Euro/TL yüzde 1,51, Dolar/TL yüzde 0,38 değer kaybetti.

MB: Kurun enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz

Merkez Bankası'nın yerli yatırımcılar ile buluşmasında sıkı

duruş mesajları yinelendi. Toplantıda ithalat fiyatları, döviz

kuru gelişmeleri, fiyat ayarlamaları gibi unsurların enflasyon

üzerindeki etkilerinin takip edileceği belirtildi.

TCMB'nin net rezervleri 2.5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri geçen hafta, bir

önceki haftaya göre 2 milyar 457 milyon dolar artış ile 20

milyar 914 milyon dolara yükseldi.

Yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurtdışı bankalar ve

kıymetli maden depo hesapları hariç mevduat ve katılım

fonları ve müstakrizlerin fonları için zorunlu karşılık oranını

tüm vadelerde 200 baz puan artırdı.

İstanbul'da yıllık enflasyon yine yüzde 16'nın üzerinde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da

perakende fiyatlar Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine

göre yüzde 16,12 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 0,36 oldu.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bloomberg HT Anketi: Enflasyon beklentisi yüzde 16,9

Bloomberg HT enflasyon anketine göre piyasa Haziran'da

tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 16,9 artmasını öngördü.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş özelleştirme kapsamına alındı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme

kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak

özelleştirmeye tabi tutulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi rezerv varlıkları Mayıs'ta 92,0 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, resmi rezerv

varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 92 milyar

dolara tırmandı

Yaylak Sulaması Şanlıurfa



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dış borç stokunun milli gelire oranı zirve seviyelerdeki seyrini

korudu

Türkiye'nin 31 Mart 2021 itibarıyla brüt dış borç stoku 448,4

milyar dolar, dış borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde

61,5 olarak kaydedildi. Böylelikle 2020 yılının son çeyreğinde

görülen orana yakın bir oran izlendi.

Reel sektörün net döviz açığı 7 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere

göre, finansal kesim dışındaki firmaların Döviz net açığı

Nisan’da bir önceki aya göre 1 milyar dolara yakın artış

kaydederek 7 ayın zirvesine ulaştı.

EBRD, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye için 2021

büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

Dalaman Uluslararası Havalimanı 
YDA



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de tarım dışı istihdam, 700 bin kişilik artış beklentisini

aşarak, 850 bin kişi arttı.

ABD'de dış ticaret açığı rekor seviyelerde

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilerine göre, Nisan

ayında 69,1 milyar dolar olan mal ve hizmetlerdeki ticaret

açığı Mayıs'ta yüzde 3,1 artarak 71,2 milyar dolara yükseldi.

Lagarde: Düşük enflasyon oranlarına geri dönüş olacak

ECB Başkanı Christine Lagarde, banka olarak ekonomiyi

desteklemek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini

belirterek, "Daha düşük enflasyon oranlarına geri dönüş

olacak." dedi.

Atatürk Barajı
PALET



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

IMF'den Fed faiz patikası değerlendirmesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun uzun vadeli

hedefler üzerinde şekillenebileceğini belirterek Fed'in 2022

sonu ya da 2023'te faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran'da yavaşladı

Euro Bölgesi'nde Haziran ayında enflasyon yüzde 1,9 olarak

kaydedilirken, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığı görüldü.

ABD'de tüketici güveni pandemi zirvesinde

ABD'de tüketici güven endeksi, haziranda aylık 7,3 puan

artışla 127,3 seviyesine yükseldi. Bu rakam 2020 yılının şubat

ayından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Almanya'da enflasyon haziranda yüzde 2,3 arttı

Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,3 arttı.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı.

İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,1 daraldı

İngiltere ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı

çeyreğine göre yüzde 6,1 daraldı.

AB'de plastiksiz dönem başlıyor

AB'de tek kullanımlık plastik ürünlere getirilen yasak yürürlüğe

girdi. Plastik tabak, çatal, bıçak, kulak çubuğu, pipet gibi çok

sayıda ürün yasaktan etkilenecek.



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Krasnodar Bölgesinde yeni yat limanları inşa edilecek

Krasnodar Bölgesi’nde 23 yat limanının kurulması

planlanmaktadır. Bahsedilen yat limanlarının 19’u Karadeniz,

4’ü Azak Denizinde bulunacaktır. İnşaatı öngörülen yat

limanlarının 16’sı Krasnodar Bölgesi’nin Karadeniz kıyısında

yer alacaktır.

Krasnodar Bölgesi otelleri aşılanmış misafirleri kabul edecek

1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla, Krasnodar Bölgesi otelleri 72

saat geçerlilik süresi bitmemiş negatif PCR testi veya aşı

yapılmasına dair sertifika sahibi olan misafirleri kabul edecektir.

1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ise ancak aşı belgesi sahibi olan

misafirler kabul edilecektir.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

İngiltere Ve İrlanda'daki 81 Mağazasını Kapatacak Açı

GAP’in İngiltere ve İrlanda'daki 81 mağazasının tamamını

kapatarak bu pazarlardan çekileceği açıklanmıştır. Şirketin

satışlarına yalnızca online devam etmeyi planladığı belirtildi.

Endonezya'da COVİD 19 önlemleri

Endonezya’da son haftalarda yaşanan ciddi vaka artışları

sonrası, Java ve Bali adaları için bir dizi ek önlemler

alınacak.

Nijerya Covid 19 tedbirleri gereğince Türkiye uçuş yasağını

4 hafta uzattı

Nijerya 28/06/2021 tarihinde Brezilya, Türkiye ve

Hindistan'a uygulanan uçuş yasağının 4 hafta daha

uzatıldığını duyurdu.

Moskava’da COVİD 19 destekleri

Moskova’da 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren kafe ve

restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı

geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR testi negatif

çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildi.
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KÜLTÜR SANAT
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Sinema salonları perdelerini açtı

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında yaklaşık 8 aydan bu

yana kapalı olan sinemalar, kademeli normalleşmenin 3.

etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başladı.

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film gösterime girdi.

Haberin detayına buradan erişebilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/yeniden-acilan-sinema-salonlarinda-yarin-9-film-gosterime-girecek/2291184


KÜLTÜR SANAT
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Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Muğla'nın Bodrum ilçesinde

düzenlenecek 'Bodrum Kaleiçi' etkinliklerinin 2 Temmuz'da

başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Devlet

Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlikler,

Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek. Etkinlikler, birbirinden farklı

konserler, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos Cumartesi

gününe kadar devam edecek.



KÜLTÜR SANAT

44

TRT 2’den temmuz ayında her akşam farklı bir film

Kültür sanat kanalı TRT 2, temmuz ayı boyunca her akşam

farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine

sunacak. TRT 2 aralarında televizyonda ilk kez ekranlara

gelecek yapımların da yer aldığı ödüllü ve prestijli filmleri

ekrana getirecek.

5 Temmuz Pazar 21.30 Savaşın Gölgesinde

6 Temmuz Pazartesi 20.30 Kazanma Sanatı

7 Temmuz Salı 21.00 Rüzgar Bizi Sürükleyecek

8 Temmuz Çarşamba 21.00 Kardeşler

9 Temmuz Perşembe 21.00 Umudun Öteki Yüzü

10 Temmuz Cuma 21.30 Bilinmeyen Kod

11 Temmuz Cumartesi 21.30 Ağ
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