
1





Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz.

14-20 Haziran 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,

3Boryspil Devlet Uluslararası Havaalanı
ALARKO



Pandemi ile mücadelede olumlu bir 

döneme girdiğimizi söylemek 

mümkün. Tedbirlerin güzel 

yansımalarını vaka sayılarındaki 

düşüş eğilimden görüyoruz. 

Aşılamadaki başarı umutlarımızı 

tazeliyor. 

Sağlık çalışanlarının fedakarlığı, hükümetimizce hayata

geçirilen yapısal reformlar geleceğe daha güvenle bakmamızı

sağlıyor. Sektör olarak biz de ilk günden beri bu mücadele

galip gelmek için çalıştık, ekonomimize ivme veren yatırımlara

devam ettik. Gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak ülkemiz

altyapı yatırımlarını sürdürdük, yatırımları ekonomiye

kazandırmak üzere şantiyelerimizi hep açık tutmaya gayret

ettik.

Ancak ne yazık ki sektörümüzün temel girdilerinden olan

çimento, boru ve demirde piyasa göstergelerinin çok üstünde

yaşanan fiyat artışları fedakârlıklarımızın karşılıksız kalmasına

ve yatırımların sürdürülme şartlarının ağırlaşmasına neden

oluyor. Üretim, yatırım, istihdam gayesi ile işine dört elle sarılan

müteahhitlerimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunu ivedilikle

çözmek durumundayız.

Unutmamalıyız ki hepimiz aynı gemideyiz….

Esenlikler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı, Katar 
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MEVZUAT 

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Kısmi Teslimde 

Uygulanacak Gecikme Cezasına İlişkin Kararı yayımlandı
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Alınan karar Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme hükümleri

dikkate alınarak yapılmış ise de benzer hükümlerin Yapım

İşleri Tip Sözleşmesinde de yer alması nedeniyle kararın

sektör uygulamalarımız açısından önem taşıyacağı nedeniyle

okuyucularımızla paylaşmaktayız.

Karar metni bağlantıdadır.

İzmit Rafinerisi 
AKFEN

http://intesisveren.intes.org.tr/uploads/20_yargitay_hgk_karar_metni.pdf


MEVZUAT 

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Kısmi Teslimde 

Uygulanacak Gecikme Cezasına İlişkin Kararı yayımlandı
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararında mal alım

sözleşmelerinde bir kısım malların tesliminde gecikilmesi

halinde gecikme cezasının sözleşme bedelinin tamamı

üzerinden mi yoksa tesliminde gecikilen mal değeri

üzerinden mi hesaplanacağı hususu irdelenmiştir.

Buna göre Yüksek Mahkeme kararına göre, sözleşmede

kısmi kabul ve buna bağlı olarak kısmen teslim edilecek mal

miktar ve değerleri ile teslim tarih ve usulleri açıkça

kararlaştırılmamış ise sipariş edilen ürünlerin yalnızca bir

kısmının tesliminde gecikilse dahi idarece yalnızca sipariş

edilen mallar arasında teslimde gecikilen kısım kadarıyla

değil, sipariş edilen parti mal bedelinin tamamı üzerinden

gecikme cezasının uygulanması hukuka uygun olduğuna

hükmedilmiştir.

GÜNGÖR ELEKTRİK



MEVZUAT 

İcra İflas Kanunu

İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

yapılmasına dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
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İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

yapılmasına dair kanun 19 Haziran 2021 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla getirilen bazı düzenlemeler şöyle;

İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından

oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilecek.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün

hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği

anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde

bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılacak.

Konkordato süreci iflâsla sonuçlandığı takdirde, iflâs

kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye

usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin

komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verir. Bu

hâlde iflâs idaresine ait görev ve yetkiler komiserler

tarafından kullanılabilecek

Kanun metni bağlantıdadır

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-19.htm


MEVZUAT 

İcra İflas Kanunu

İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

yapılmasına dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
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İflâs idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden

görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflâs idare

memuru görevlendirilecek ve görevlendirilen iflâs idare

memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge

adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilecek.

 Trafik sigortalarında değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa

değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile

hasar tutarı dikkate alınarak hesaplanacak. Ayrıca

destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatına

yönelik de hesaplama yöntemleri getirilmiştir.

Darca Hidroelektrik Santrali
B. ERGÜNLER



MALİ HAYAT

Yeniden Yapılandırma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı 
Kanun 14/6/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Tebliğ ile,

→ Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara 

taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

→ İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

→ Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna 

gidilmeksizin çözümlenmesi,

→ Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş 

vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan 

kaldırılması,

→ İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek 
kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

hususları düzenlendi.

Tımarlı Sulaması 2 Kısım 
KIBRIS İNŞAAT



GÜNDEM

Rusya’dan Uçuşlar Başlıyor

Rusya 22 Haziran'da Türkiye uçuşlarına başlıyor
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran

tarihi itibariyle Türkiye uçuşlarının başlayacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın 22

Haziran itibarıyla uçuşları tekrar başlatma kararının, güvenli

turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu

ifade etti.

Rusya, artan Covid 19 vaka sayıları nedeniyle Türkiye’ye

seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına

karar verdiğini duyurmuş, daha sonra uçuş kısıtlamasının 21

Haziran'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Gloria Golf Club, Belek
ÖZALTIN



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

………………………………………………………………………

14-20 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 Isparta, Eskişehir, Konya, Afyon,

Antalya, Bursa, Denizli İnşaat Boyacısı

→ Marshall Eskişehir İnşaat Boyacısı

→ Yapı Merkezi TOGG Bursa şantiyesi İnşaat İşçisi

→ Fernas Denizli Şantiyesi İnşaat İşçisi
.



EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizine ilişkin

kararını açıklandı. Buna göre faiz oranın %19 düzeyinde sabit

tutulmasına karar verildi. Böylece Merkez, son dört

toplantısında faiz oranı sabit tutulmakta.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Kararı

Merkez tarafından yapılan açıklamada para politikasındaki sıkı

duruşun muhafaza edileceği tekrar vurgulandı. Karar metninde

yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği belirtildi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mayıs ayına ilişkin

açıklanan konut satış istatistiklerinde Nisan ayındaki satışlara

göre önemli düşüş görüldü. Nisan’da 95.863 konut satılırken,

Mayıs ayında 59.166 adet konut satılabildi. Mayıs ayının tam

kapanmanın gerçekleştiği bir dönem olması rakamlara yansıdı.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri

2021 Mayıs’ta ipotekli satışlar yıllık bazda %42,9 azalırken,

diğer satışlar %49,8 artış kaydetti. Ülke genelinde ilk defa

satılan konut sayısı yıllık bazda %8 artış ile 18 bin düzeyinde

gerçekleşti.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan

konut fiyat endekslerinde yükseliş seyri devam etmekte.

İnşaat malzemelerindeki fiyat artışlarının konut fiyat endeksine

de yansıdığı gözlemlenmekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Gelir ve Yaşam Koşulları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı GİNİ

katsayısı son dönemlerin en yüksek değerini aldı. Toplumun

en yoksul %20'sinin toplam gelirden aldığı pay %5.9'a

gerilerken, en zengin %20'nin payı %47.5'e yükseldi.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Gelir ve Yaşam Koşulları 

Covid 19 gelir dağılımında bozulmaya işaret etmekte. Gini

katsayısı bir önceki yıla göre 1,5 puan yükseldi. Hazırlamış

olduğumuz aşağıdaki grafikte son yıllarda TÜFE’deki artışa

paralel olarak GİNİ katsayının 1’e yaklaşan bir seyir izlediği

görülmekte.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan

ödemeler dengesi istatistiklerine göre Nisan ayı itibariyle, cari

işlemler açığı 1.712 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki

aya göre cari açıkta artış oldu. On iki aylık cari işlemler açığı

ise Nisan ayı itibarıyla 32,7 milyar dolar seviyesindedir.

Erdemli-Silifke-Taşucu T8 Tüneli 
FEZA
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EKONOMİDE BU HAFTA

Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ocak-Mayıs 2021 dönemin

ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Mayıs

2021 döneminde kurulan şirket sayısı %30 artarken, kapanan

şirket sayısı ise bir önceki aya göre %8 azalış gösterdi.

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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Geçen hafta YL dolar karşısında en fazla değer kazanan

gelişmekte olan para birimi durumundaydı. Bu hafta ise en

fazla değer kaybeden ülkeler arasında Macar forinti’nden

sonra ikinci sırada yer aldı. Haftanın son iş gününde dolar/TL

8,68 seviyelerine kadar yükseldi. Geçen hafta sonunda 8,38

seviyesine gerilemişti.

FED toplantısı sonrasında gelişmekte olan ülkelerin para

birimlerinin tamamı değer kaybetti. Euro/Dolar paritesi 1,19

oldu. Haziran ayı başında 89 seviyelerine gerileyen dolar

endeksi 18 Haziran tarihinde 92,22 oldu.

TL faiz kararı sonrasında dolar karşısında son iki ayın en

güçlü değer kaybını yaşadı.

23

Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta altın güçlü dolar beklentisiyle son aylardaki en sert

düşüşü yaşadı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri FED kararı

sonrasında 1,57 seviyesine kadar yükseldi. Cuma günü

yeniden 1,49 seviyelerine geriledi. ONS altın Perşembe günü

1.773 dolar seviyesine geriledi. Tahvil faizlerinin düşmesi ile

ONS yeniden yükseldi. Ancak geçtiğimiz haftalarda ONS’un

seviyesi 1.900 doları aşmıştı.

Gram altın tarafında ise yurt içinde enflasyon oranlarının

yükselmesi, döviz kurundaki artış nedeniyle yükselmeye

devam ediyor. Diğer taraftan küresel altın fiyatlarındaki artış

beklentisi gram altının yönünün yukarı yönlü hareketini

hızlandırabileceği tahminlerini ortaya koymakta.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %11 kazandırırken 10

gün öncesine göre ise %4,5 yatırımcısına kaybettirdi. Çeyrek

altın Cuma 814 TL’den satış gördü.

Kaynak:,

Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent Petrolde yükseliş trendi bu hafta FED’in açıklamalarının

ardından dolardaki güçlenme ile birlikte baskılandı.

74,50 seviyesine yükselmesinin ardından brentin petrol fiyatı

72,50 seviyelerine kadar geriledi. Salgında haftalardır

yaşanan olumlu seyir yeniden yönünü endişeye çevirdi.

İngiltere’de günlük vaka sayısı 2 bin seviyelerine gerilemişti.

Bu rakam yeniden 10 binli rakamlara ulaştı. Keza Rusya’da

da Moskova'da aşılama ve çok sayıda Covid vakası yaşayan

nüfusa rağmen COVID-19 salgını beklenmedik bir şekilde

kötüleştiği ifade edildi. Petrol fiyatlarında tüm bunların

sonucunda %1’in üzerinde düşüş yaşandı.

İran’da yaşanan gelişmeler de petrol fiyatlarının baskılamakta.

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;

11 Haziran itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki

haftaya göre %0,80 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre

200 milyon artış gösterdi.

11 Haziran itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 159,8 milyar TL 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 kreşi

kartlarında ise borcunu ödemeyen kişi sayısı %19,7 azaldı.

Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı

11 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 3 milyar 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.

28

Kaydedilen İhale

Yayımlanan İhale İlanı



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Geçtiğimiz hafta döviz kazandırdı, borsa ve altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 4,78, altının gram satış fiyatı yüzde 1,49 değer

kaybederken, Dolar/TL yüzde 4,05, Euro/TL yüzde 2,06 değer

kazandı.

JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2021'e

ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 6,8’e yükseltti.

Kısa vadeli dış borç stoku nisanda 144,7 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda 2020 sonuna göre yüzde

4,5 artarak 144,7 milyar dolara çıktı.

TCMB'nin toplam rezervleri 94,5 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam

rezervleri 11 Haziran haftası itibariyle 94,5 milyar dolar

seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta toplam rezervler 93,7

milyar dolar seviyesindeydi.

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu

Nisan'da 161,9 milyar dolara geriledi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Euro Bölgesi’nde TÜFE Mayıs’ta yüzde 2 arttı

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde enflasyon aylık

bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 2 arttı. Böylece enflasyon

Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin üzerine çıktı.

ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0,8 artarak piyasa

beklentilerini aştı.

ABD’de ÜFE Mayıs’ta rekor artış kaydetti

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs’ta yıllık yüzde 6.6’lık

artışla yaklaşık 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre 
Yolu Arası Bağlantı Yolu-Tüneli İkinci Etap
HGG



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

IMF Başkanı: Bu yılki en önemli ekonomik politika aşı

politikası

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ülkelerin koronavirüs

krizinden sonra toparlanmaya çalıştığı ortamda aşı

politikasının para ve mali politikalarından daha önemli

olduğunu söyledi.

Lagarde: Toparlanmaya dair net sinyaller görülmeden destek

çekilmemeli

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde

ekonominin toparlandığına dair net sinyaller görmeden AMB

ve Euro Bölgesi hükümetlerinin ekonomik desteği çekmemesi

gerektiğini belirtti.

AB Avrupa’yı ‘dönüştürecek’ 1 trilyon dolarlık tahvil ihracını

başlatıyor

Avrupa Birliği, koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı

finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil

ihraç edecek.

AMB bankalar için kaldıraç esnekliğini Mart 2022’ye uzattı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) 27 Haziran'da son bulması

öngörülen kaldıraç esnekliğini Mart 2022 tarihine uzattı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,5 arttı

Almanya’da tüketici fiyatları (TÜFE), geçen ay 2020'nin aynı

dönemine kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Almanya'da üretici fiyatları haziranda yüzde 7,2 arttı

Almanya'da üretici fiyat endeksi haziran ayında yıllık bazda

yüzde 7,2 arttı.

Yellen: ABD ekonomisi Covid-19 sonrası güçlü toparlanma

yolunda

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ekonominin Covid-19

sonrası güçlü toparlanma yolunda olduğunu belirtti, kanun

yapıcılara ekonomideki uzun vadeli sorunlara odaklanma

çağrısında bulundu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
TAV



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Japonya'nın ihracatında 41 yılın en keskin artışı

Japonya'nın mayıs ayı ihracatı 1980'den bu yana görülen en

hızlı artışı gördü.

Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artışı kararı

Brezilya Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine

paralel şekilde 75 baz puan artırdı. Banka faiz artırımlarının

devam edeceği sinyalini de verdi.

Xanadu Resort Hotel
AYDINER



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Kral Hamad Köprüsü Gündeme Alınıyor

Bahreyn Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı Suudi

Arabistan ve Bahreyn’i bağlayacak ikinci köprü, Kral Hamad

Köprüsü projesinin şu anda yürütme stratejik planı ve finansal

modellerin hazırlanması aşamasında olduğunu açıkladı.

Bahreyn Metrosu Projesi Danışmanlık İhalesine Çıkılacak

Yapımı planlanan Bahreyn Metrosu projesinin müşavirlik

hizmetleri için devlet genel bütçesinden 1,7 milyon dolar

ayrıldığını belirtildi. Metro hattı ile örtüşen altyapı hatlarının

etüdünü yapmak üzere müşavirlik firmasının

görevlendirilmesine ilişkin ihaleye 24 Haziran'da teklif

verilebilecek.
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Kule Projeleri Moskova Rusya
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

İstanbul-Misurata Serbest Bölge Limanı(Libya) Deniz

Taşıma Hattı

Bir ilk: Libyalılara ait “Sidra Line” isimli deniz taşımacılık

işletmesi, İstanbul’dan hareket eden ve 91 konteynerlik yük

taşıyan gemiyi Libya-Misurata Serbest Bölge Limanına

yanaştırdı.

Yunanistan’dan ithalat artık daha pahalı

Yunanistan’da tüm gönderiler 1 Temmuz'dan itibaren varış

ülkesinde geçerli olan KDV'ye tabi olacak. Ayrıca,

Yunanistan’a üçüncü ülkelerden gelen ve şimdiye kadar

KDV'den muaf tutulan değeri 22 Euro’ya kadar olan küçük

paketler de yeni düzenlemenin bir parçası olacak.

Türkmenistan 10 MW Hibrit Güneş-Rüzgar Santrali Kuracak

Türkmenistan'ın Altyn Asyr Gölü topraklarında 10 MW

kapasiteli bir hibrit güneş-rüzgar santrali kurulması

bekleniyor.

Umman’da projeler

Umman Musandam yarımadasında yürütülen altyapı

çalışmalarına hız verileceğini açıkladı. Bu çerçevede,

Khasab limanının geliştirilmesi ve işletimi, limanın küresel

limanlarla bağlantılandırılması ve ayrıca lojistik işe hafif

sanayi alanlarında yapılacak yatırımlarda arazi tahsisi

yapılması öngörülmekte.
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ÜYELERİMİZDEN

NATA HOLDİNG

Pandemi döneminde yatırımlarına hız kesmeden devam eden

NATA Holding “Pandemi Döneminde Yatırıma En Büyük

Destek Ödülü”ne layık görüldü.

Tüm parekende sektörünün Haliç Kongre Merkezi’nde bir

araya geldiği «Perakende Günleri’nde Perakende Güneşi

Ödülleri» verildi. Kapanma döneminde kiracılarında kira

almayan, kira indirimine giden ve bunun yanında 3 yeni AVM

yatırımı ile kiralanabilir alanlarını 350 bin metrekareye çıkaran

NATA Holding’in ödülünü VEGA ve NATA Holding adına

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık aldı.

NATA Holding’e Salgın Döneminde Yatırıma En Büyük 

Destek Ödülü



KÜLTÜR SANAT
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CSO’dan Fado Konseri

CSO'nun Fado Konseri 25 Haziran'da TRT-2'de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Fado müziğinin

en tanınmış isimlerinden Sara Correia ve "müziğin ressamı"

olarak tanınan Ana Lains'in misafir sanatçı olarak yer aldığı

"Akdeniz Esintileri" konserinde, umudu simgeleyen melodileri

müzikseverlerle buluşturacak.

Portekiz'in Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında

Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleşecek

konser kaydı, 25 Haziran saat 22.30'da TRT 2 ekranlarından

izlenebilecek.



KÜLTÜR SANAT
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40. İstanbul Film Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm

Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali,

18 Haziran ile 4 Temmuz arasında sinema salonlarında

izleyicilerle buluşacak.

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde "Sinemaya Yeni

Bakışlar" temasını izleyen filmler, festivalin büyük ödülü "Altın

Lale" için yarışıyor.

Uluslararası Yarışma'da 9 ülkeden 11 film yer alıyor. Altın Lale

için yarışan filmler 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında Atlas

1948 Sineması ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek.
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