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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

16-22 Ağustos 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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17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22.

yıldönümüydü geçtiğimiz hafta.

22 yıl geçse de kaybettiğimiz binlerce

vatandaşımızın acısı hala içimizde, o

görüntüler hala belleğimizde.

17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybedenleri rahmetle

anıyor, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamak, ülkece

maddi manevi daha çok bedel ödememek için toplumun tüm

kesimleri üzerimize düşen vazifelerin farkına varmalı ve

harekete geçmeliyiz.

Depremle mücadele, sadece devletin ya da yapıları inşa eden

müteahhitlerin sorumluluğu değildir. Deprem konusunda

sorumluluk yapı sahibinden, yapı müteahhidine, yapı denetim

kuruluşları ve denetçilerden tüketiciye kadar hepimizindir.

Şunu unutmayalım ki, projesi mühendislik kurallarına uygun,

kaliteli malzeme ve eğitimli, mesleki yeterlilik belgeli işçiyle

depreme dayanıklı konutlar inşa ettiğimiz takdirde depremden

korkmamıza gerek yok.

Esenlikler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı



ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı
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Buna göre:

➔Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında

meydana gelen arızalar,

➔Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

➔Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana 

gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,

➔Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabii

afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları nedeniyle

Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge,

bildirge ve beyannameler ile Kuruma yapılması gereken

başvuruların Kanunda öngörülen sürenin son gününde

yapılamaması ve söz konusu durumların yetkili makamlardan

alınan belgelerle kanıtlanması halinde

bu yükümlülükler Kurumca sorunların ortadan kalktığı tarihi

takip eden beşinci işgününün sonuna kadar ertelenebilecek.

Muhteviyatı primler de aynı sürede Kuruma ödenirse bu

yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş

kabul edilecek.



ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik
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Yönetmelik ile sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde

aşağıdaki hususlarda elden posta yoluyla gönderilmesi

zorunlu tutulmuştur.

→ İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan

doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle

yapmış olduğu sözleşmenin bir örneği.

→ Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesi.

→ İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini

gösterir idarenin yazısı.

→ İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit

arasındaki inşaat yapım sözleşmesi.

Bursa- Yalova Devlet Yolu 
GÖÇAY



ÇALIŞMA HAYATI

Sosyal Güvenlik
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Yapılan değişiklik ile,

→ Sigortalıların ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi

bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat

raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun

ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde,

yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayı

aranmayacaktır.

→ Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından

ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı

40 günü geçmeyecektir.

→ Genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta

kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi

primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi

primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma

ödenecektir.

Kanun ile Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve

ilam niteliğini haiz bulunan anlaşma belgesi uyarınca

sigortalı için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet

belgelerinden dolayı tahakkuk edecek sigorta primlerinin

arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı

tarihin sigorta priminin ödenmesi süresi olarak belirlenmiştir.

Kanun’un tam metni bağlantıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210818-1.htm


MALİ HAYAT

Katma Değer Vergisi
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KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine

ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;

→ Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge

kullanma olumsuz raporu ile,

→ Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge

kullanma, Beyanname vermeme,

→ Adresinde bulunamama,

→ Defter ve belge ibraz etmeme, olumsuz tespitleri bulunan ve

bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden KDV

artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri

tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.



MALİ HAYATI

Katma Değer Vergisi
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Tebliğ ile, 

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında

bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım

yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak

tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacaklar.

Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan

tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka

teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu teminatı

göstermeleri halinde genel esaslara dönüşleri

sağlanabilecektir.

Ancak teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği

haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş

taksitler muaccel hale gelerek kalan borcun tamamı teminatın

paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel

esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş

olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması

şartı aranmayacak.

Tebliğ metninden «imza sirküleri» ibaresi çıkarılmıştır.

Tebliğin tamamı bağlantıdadır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-3.htm


SEKTÖREL

Yenilenebilir Enerji
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19 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 

Yönet. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet.» yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında

→ Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi

tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında

YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde 30 Kasım tarihine

başvuru yapacaklar.

→ YEKDEM’den yararlanabilecek olanları içeren nihai YEK

listesi, 31 Aralık tarihine kadar sonuçlandırılması gerekecek.

→ YEKDEM’den yararlanacak tüzel kişiler, başvurularından

vazgeçmek istemeleri halinde, bu taleplerini en geç 30

Kasım tarihine kadar Kuruma yazılı olarak bildirecekler.

Sares Rüzgar Enerji Santrali, Çanakkale
GAMA



GÜNDEM

COVID- 19 Tedbirleri

Ülkemizde aşılama hızında ilk iki dozda %55 seviyesine

ulaşıldı. Aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın

kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayıları oldukça düşük

seviyelerde. Eski normallere tümüyle dönebilmek için İçişleri

Bakanlığınca yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.
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ATAMALAR

DUYGU MÜHENDİSLİK 12

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne 

Prof. Dr. Sn. Mehmet Naci İNCİ

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne 

Prof. Dr. Sn. Mustafa KURT atanmıştır. 

624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları

yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve

mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki

idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak

değiştirildi.



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Al Khor Expressway Bağlantı Yolları Katar 
TEKFEN 
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19 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal

Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve

Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın

Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Pamukkale Boya İzmir, Afyon, Konya, Bursa, Antalya

İnşaat Boyacısı

→ Marshall Boya Ankara İnşaat Boyacısı

→ Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Ankara Şantiyesi Alçı

Levha Uygulayıcısı

→ Kolin Lüleburgaz Şantiyesi İskele Kurulum Elemanı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Yapı İzin İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yılın ilk yarısına ilişkin

Yapı Kullanım istatistikleri açıklandı. Buna göre, yapı ruhsatı

verilen bina sayısı %88,4 arttı. Bir önceki dönem artışı %48,8

idi. Bu dönemde yapı türlerinde en çok ruhsat alan bina türü

iki veya daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yapı İzin İstatistikleri

Belediyeler tarafından binalara verilen yapı kullanma izin

belgeleri için 2021 yılının ilk altı ayında %19,3 artış oldu. Bir

önceki yılın aynı döneminde ise %35,3 azalma yaşanmıştı.

Yapı kullanma izinlerinin toplam yüzölçümünün %55,7’si

konut alanı olarak gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Dünyanın önde gelen müteahhitlik dergilerinden ENR

tarafından her yıl bir önceki yılın gelirleri dikkate alınarak

hesaplanan, dünyanın en fazla iş üstlenen 250 müteahhidi

arasına bu yıl 40 firmamız girdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Ülkemizden sıralamaya giren 40 firmamızın elde ettiği toplam

gelir 18,2 milyar dolar oldu. Çin ise geçmiş yıllarda olduğu gibi

hem gelir hem de proje sayısı açısından ilk sıradaki yerini aldı.

Çin’den sıralamaya giren 70 firmanın geliri ise 107,4 milyar

dolar oldu.

18



EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Sıralamaya giren firmaların listesini gösteren tablo aşağıdadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Temmuz ayına ilişkin

açıklanan Bütçe Uygulama Sonuçlarına göre; bütçe açığı

geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %54,2 genişleyerek 45,8

milyar TL, 7 aylık süreçte ise 78,3 milyar TL oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları

2021 yılı Temmuz ayında faiz giderleri bir önceki yıla göre

%170 arttı. Vergi gelirlerindeki artış ise %11,5 ile sınırlı

kalabildi. Bütçenin %12,1’ni oluşturan Sermaye Gideri ise

%60 düzeyinde artış gösterdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan

Konut Fiyat Endeksleri Haziran ayı sonuçlarına göre, konut

fiyatları nominal olarak %29 arttı. Başta demir olmak üzere

İnşaat girdi maliyetlerindeki yüksek artış konut fiyatlarında

etkin olmakta.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ikinci çeyrek iş gücü

istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik

oranı %12,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işçilerin

900 bin kişisi 1 yıldan fazla 2 yıldan az süredir iş aramakta.

413 bin kişi ise üç yıldan uzun süredir iş arıyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü Girdi İstatistikleri

İşgücü Girdi Endekslerine ilişkin 2021 yılı Nisan-Haziran

verilerine göre istihdam endeksinde %15,7 artış görüldü.

Çalışılan saat endeksi %46 arttı. Bu artışta geçtiğimiz yılın

kısa çalışmaya olan talebin yarattığı baz etkisinden

kaynaklanmakta.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Kapanan- Kurulan Şirket İstatistikleri

2021’in ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre kurulan

şirket sayısında %13,8 artış oldu. Kurulan gerçek kişi ticari

işletme sayısı ise %8,1 oranında azaldı. Kapanan şirket sayısı

ise %10,8 gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,7 oranında

azalış oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Türk Parasının Kıymetini Koruma

20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de Türk Parasının

Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında alım-satımı

yapılabilecek dövizler sıralanmıştır.
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PARA BİRİMİ

ABD DOLARI-USD JAPON YENİ JPY

AVUSTRALYA DOLARI- KANADA DOLARI CAD

BULGAR LEVASI BGN KATAR RİYALİ QAR

ÇİN YUANI CNY KUVEYT DİNARI KWD

DANİMARKA KRONU DKK NORVEÇ KRONU NOK

GÜNEY KORE WONU KRW PAKİSTAN RUPİSİ PKR

İNGİLİZ STERLİNİ GBH

RUMEN LEYİ RON

İRAN RİYALİ IRR

RUS RUBLESİ RUB

İSVEÇ KRONU SEK SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 

SAR”

İSVİÇRE FRANGI CHF



TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Dolar/TL’de bu hafta 11 Ağustos'tan beri süregelen düşüş

eğilimi 17 Ağustos tarihine kadar devam etti. 17 Ağustos’ta

Dolar/TL piyasalarda 8,43 seviyesine geriledi. Kademeli

yükseliş ile yeniden 8,50 seviyelerinin üstüne yükseldi.

Doların diğer 6 para biriminden oluşan sepet karşısındaki

durumunu izleyen dolar endeki haftanın son iş günü altı aylık

en yüksek değerine ulaştı. Cuma gününün erken saatlerinde

Kasım ayının başından bu yana ilk kez 93.67 seviyesine geldi.

Bazı ülkelerde alınan Covid önlemleri, petrol fiyatlarındaki

düşüş AUS, CAD gibi büyük ekonomilerin paralarının dolar

karşısında değer kaybına neden oldu.

Öte yandan bu haftanın son iş gününde Euro/TL yeniden 10

liranın altından işlem gördü.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya %1,39 civarında başladı.

Cuma 1,23 seviyesine geldi. Buna paralel ONS altın 1.1752,9

dolar seviyelerinden 1.786,16 dolar seviyelerine kadar

yükseldi.

Dünyada chip krizi devam ediyor. Dünyanın en fazla istihdam

sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen Wolfsburg

tesisi tek vardiyayla sadece pazartesiden cumaya çalışacak.

Audi gibi dünyanın dev firmaları üretiminde kısıtlamaya

gidiyor. Emtiada geri çekilme, küresel risk iştahındaki

bozulma altına olan talebi artırıyor.

Gram altının TL karşılığı bu hafta yükselişte idi. Bu hafta altın

gün içi en yüksek 492 TL seviyelerini gördü. Hafta başında

485 dolar seviyesinden başlayan gram altın cuma günü 488

TL’den satıldı. Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %7,34

kazandırırken 10 gün öncesine göre ise %1 kazandırdı.

Çeyrek altın cuma günü 794,62 TL’den satış gördü.
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol fiyatları 70 dolar altında hareket etti. Özellikle

Asya ülkelerinde delta varyantında görülen artış, küresel

piyasalarda talebi baskılamakta. Diğer taraftan güçlenen dolar

ile petrol fiyatları gerilemekte.

Petrol fiyatları, Fed tutanaklarında yıl sonuna kadar varlık alımı

azaltımının başlayacağına dair söylemlerde bulundu.

Ayrıca Petrol stoklarındaki artış nedeniyle Petrol fiyatları

mayıs ayından beri en düşük seviyesine geriledi.

Covid-19’a ilişkin verilerin, delta varyantı nedeniyle yönünü

artışa çevirmesi faktörü de küresel talebi baskılamakta.

Kaynak: OPEC 30



Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

13 Ağustos itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki

haftaya göre %2,18 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre

1,2 milyar dolar artış gösterdi.

13 Ağustos itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 176,4 milyar TL oldu. Ocak-Mayıs

2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında borcunu

ödememiş gerçek kişi sayısı 181.153 kişi olurken, Tüketici

Kredilerinde 290.882 kişi oldu. Tüketici kredilerinde borcun

ödenmeyenlerin sayısı %59 arttı. Bireysel kredi kartlarında ise

borcunu ödemeyen kişi sayısı %2,4 azaldı.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam

tutarı bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,6 milyar TL

değerinde arttı. Son iki haftada konut kredilerine olan talep

786 milyon TL artarken, taşıt kredilerine olan talep 43 milyon

TL azaldı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %1,37-1,38

arasında uygulanırken özel sektör bankacılığında ise konut ve

ihtiyaç kredileri %1,39-2,05 seviyelerinde uygulandı.

Toplam kredilerin %38’ini konut kredileri oluşturdu. TL ticari

kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı son iki haftalık veriler

ile 20,8 olarak gerçekleşti

Kaynak: TCMB
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Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Elvan: 2021 için yüzde 8 üzeri büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Öncü göstergeler

ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de

sürdüğüne işaret ediyor. Bu çerçevede, salgınla ilgili dışsal bir

şok olmaması durumunda, 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde

bir büyüme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TCMB rezervleri 39 ayın zirvesinden geriledi

Geçen hafta 39 ayın zirvesini gören TCMB rezervleri bu hafta

2 milyar dolar geriledi ve 109 milyar dolardan 107 milyar

dolara indi.

Revizyonlar sonrası borç tablosu

TCMB, yapılan revizyonlar sonrası mayıs sonu itibarıyla kısa

vadeli dış borcun 25,7 milyar dolar, net uluslararası yatırım

pozisyonu açığının 33,6 milyar dolar ve firmaların net döviz

pozisyonu açığının ise 37 milyar dolar azaldığını bildirdi.

Yurtdışı ÜFE zirveden geriledi

Yurtdışı üretici fiyat endeksinde artış haziran ayında yıllık

yüzde 43,72 yükselişle zirveyi gördükten sonra temmuz

ayında yüzde 41,89 olarak gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyatları bir yılda yüzde 28 yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi geçen haziran ayında, bir önceki

yılın aynı dönemine göre yüzde 27,65 artış kaydetti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Fed yetkilileri tapering konusunda görüş birliğinde değil

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin

(FOMC), 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanakları

yayımladı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin tapering (varlık

alımlarının azaltılması) konusunda görüş birliğinde olmadıkları

ortaya çıktı.

Powell: COVID-19 hala ekonomiye gölge düşürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, COVID-

19 salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü,

Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini

koruduğunu söyledi. Powell, "ABD ekonomisi henüz pandemi

öncesi seviyeye dönmedi" dedi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Euro Bölgesi ekonomisi 2. çeyrekte %2 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, koronavirüs tedbirlerinin yumuşadığı

yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2

büyüme kaydetti.

ABD'de perakende satışlarda negatif sürpriz

ABD'de perakende satışları Temmuz'da geçen aya göre

yüzde 1,1 düştü. Beklenti satışların yüzde 0,3 düşmesi

yönündeydi.

IMF de Taliban'ın fonlara erişimini kısıtlıyor

ABD'nin ardından Uluslararası Para Fonu da (IMF)

Afganistan'da Taliban'ın fonlara erişimini kısıtlama adımı attı.

Kuruluş 500 milyon dolarlık fonu tanınmadığı için Taliban

rejimine kapadı.
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TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Türkiye Romanya’nın Kırmızı Listesine Girdi

Ülkemizden Romanya'ya giriş yapan iki doz aşı olmuş ve

üzerinden 10 gün geçmiş kişiler, Romanya’da 72 saatten

daha az kalacak kişiler eğer yanlarında negatif PCR testi

varsa, Romanya’dan 24 saat içinde transit geçecek kişiler,

son 180 gün içinde Covid-19 olmuş ve bunu kanıtlayan kişiler

haricinde karantinaya girecekler.

Kuzey Makedonya’da Covid19 aşı zorunluluğu

Kuzey Makedonya’ya giriş ve çıkışlarda 1 Eylül 2021

tarihinden itibaren iki doz aşı alındığına dair sertifika veya son

72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu sunma

zorunluluğu getirilmiştir.

Moğolistan'da Yabancı Yatırımlar

Moğolistan'da Hükümet tarafından oluşturulan bir çalışma

grubu, geçmişte yabancı yatırımcılarla varılan anlaşmaları

inceleyecek. Moğol tarafının hatası nedeniyle herhangi bir

yabancı yatırım, anlaşma ve mega projenin durması

durumunda Moğol hükümetinin sorumluluk alacak.

Özbekistan’da Enerji Projeleri

2021 yılının son 6 ayında, elektrik sektöründe mevcut

kapasitenin yaklaşık üçte biri olan 4.341 MW değerindeki

termik, güneş ve rüzgar santrallerinin inşası için yatırımcılarla

toplam 10 sözleşme imzalandı.



TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Rusya’da İnşaat Maliyetleri Artışta

Rusya Devlet İstatistik Kurumu Rosstat tarafından temmuz

ayında inşaat malzemelerinde ciddi fiyat artışı olduğu

belirlendi. Buna göre en fazla artış inşaatlarda kullanılan

metalurji ürünlerinde yaşandı.

Romanya Braşov Havalimanı Alt Yapı Projesi
SUBOR



ÜYELERİMİZDEN

Üyemiz Yıldızlar Grup, Türkiye’nin lider online işe alım

platformu olan kariyer.net’in en prestijli ve köklü İnsan

Kaynakları Ödülleri arasında yer alan “İnsana Saygı Ödülü”ne

layık görüldü. Yıldızlar bu ödülü 4’üncü kez alıyor.

İnsana Saygı Ödülünü, kariyer.net müşterisi olan 30.000’den

fazla işveren arasından iş başvurularını en hızlı sürede ve en

yüksek oranda yanıtlayan, en çok başvuru alan ve en çok

istihdam yaratan şirketler almaya hak kazanmaktadır.

Kariyer.net’ten Yıldızlar Grup’a İnsan Kaynakları alanında  

İnsana Saygı Ödülü

Yıldızlar Grup



KÜLTÜR SANAT

Galata Kulesi’nde Ara Güler Fotoğraf Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma

Merkezi’nin iş birliğinde düzenlenen, Güler'in 75 siyah beyaz

fotoğrafın yer aldığı sergi, Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 29 Ekim'e kadar Galata Kulesi'nin

üçüncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.
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KÜLTÜR SANAT

2021’in en çok satan kitapları

Online alışveriş sitesi amazon.com.tr, Ocak 2021’den bu yana

yılın en çok satan kitaplarını açıkladı. Edebiyat ve kurgu

eserlerin yoğun talep gördüğünü ortaya koyan listenin ilk

sırasında Jules Verne’den Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler yer

alırken, Arthur Schopenhauer’in Mutlu Olma Sanatı, George

Orwell’in 1984, Anton Pavloviç Çehov’un Altıncı Koğuş ve

Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı

eserleri öne çıkan diğer kitaplar oldu.
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KÜLTÜR SANAT

Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılı 

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü Muş'un Malazgirt ve

Bitlis'in Ahlat ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

"1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ilan

edilen alanda kurulan Sultan Otağı ile 16 çadır kutlamalar için

hazır hale getirildi.

23 -26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kutlamalar, Türk

Yıldızları'nın akrobasi gösterisiyle başlayacak, yöresel halk

dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk,

atlı okçuluk, kökbörü gibi etkinliklerle devam edecek.
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DUYURU

Broşürde;

→ Pişmanlık ve ıslah uygulamasının kapsamı,

→ Pişmanlık hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği,

→ Pişmanlık ve ıslah kapsamına giren vergiler,

→ Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma şartları,

→ Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği,

→ Pişmanlık zammı oranı ve nasıl hesaplanacağı,

→ Pişmanlık şartlarının ihlalinin sonuçları, gibi konularda 

genel bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sayfasında Vergilerde Pişmanlıkla 

Beyan Uygulaması Broşürü” güncellenerek kullanıma 

sunulmuştur.

Vergide Pişmanlık Broşürü

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/Vergilerde_Pismanlikla_Beyan_Uygulamasi_Brosuru.pdf


BİR MESAJIMIZ VAR

İçişleri Bakanlığı Salgın nedeniyle yayınladığı genelgede 

geleneğimiz olan selamlaşma ile ilgili bir mesaj da yayımladı..
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