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Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız
gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana
başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle
paylaşıyoruz.
30 Ağustos- 5 Eylül haftasında Türkiye ve dünya
ekonomisinde öne çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve
kültür sanat önerilerini sizler için derledik.
Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Gergin Eğik Askılı Nissibi Köprüsü
GÜLSAN
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Başkan’ın Mesajı

Ekonomi veri gündemi açısından
oldukça yoğun bir haftayı geride
bıraktık. İkinci çeyrek büyüme
rakamları, enflasyon verileri, dış
ticaret istatistikleri gibi ekonominin
gidişatına işaret eden önemli
verilerin açıklandığı bir haftaydı.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme
oranı ile G20 ülkeleri arasında en kuvvetli büyüme gösteren
ikinci ekonomi oldu. Türkiye ekonomisinin taşıyıcı gücü olan
sektörümüz ise ne yazık ki hedeflenen büyüme oranlarından
hala uzak. Demir, çimento gibi inşaat girdi fiyatlarındaki fahiş
artışlar sektör mensuplarımızı yüksek maliyet artışlarıyla baş
başa bırakıyor. Bu konunun çözüme kavuşturulması
sektörümüzün ve ülkemizin geleceği açısından son derece
önemli.
Bir diğer önemli gündem maddemiz Covid-19 vaka artışları
ve aşılama. 6 Eylül itibariyle yeni bir döneme giriyoruz. Diliyor
ve inanıyorum ki yeni tedbirler aşılama oranlarına olumlu
yansıyacak.
Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim.
Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

ÇALIŞMA HAYATI
Covid-19 Tedbirleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyerlerinin Covid19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirilmesini içeren 2
Eylül 2021 tarihli genel yazı 81 il valiliğine gönderildi.
Bahse konu genelge ile işyerlerinde işçi ve işverenlerin
Covid-19 tedbirleri kapsamında uyması gerekli aşağıdaki
kurallar sıralanmıştır.
İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik
risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında
çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlü olduğu, bu kapsamda;
➔ Covid-19

aşısı tamamlanmamış işçilerin, işyerinde
karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler
konusunda ayrıca yazılı bilgilendirilecekleri,
➔ Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin
Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik
mevzuatı açısından olası sonuçlarının da ayrıca
bildirileceği,
➔ Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi
itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi
yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği,
➔ Test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere
işyerinde kayıt altında tutulacağı
açıklamalarına yer verilmiştir.
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ÇALIŞMA HAYATI
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98.Mad’de Değişiklik
SGK sayfasından yayımlanan Genel Yazı ile duyuruldu
Yapılan yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalılığın geçersiz, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılığın
geçerli
olduğu
durumlarda
Kurum
Genelgelerindeki hükümler çerçevesinde aktarılacak tutar,
daha önceki mevzuat düzenlemesine göre; 4/b tesciline
ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren
sigortalılarca 1 aylık süre içinde talep şartı aranmaktayken,
yeni düzenleme ile beyan talep şartı aranmaksızın Kurumca
aktarılabilecek toplam tutara göre re’sen beyan girişi
yapılması uygulamasına geçilmiştir. Ayrıntılar bağlantıdadır.
Türkiye -Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi
YDA
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MALİ HAYAT
Vergi Usul Kanunu
2/9/2021 Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile; açıklamalar yapılmış ve uygulamaya ilişkin
usul ve esaslar belirlenmiştir.
Kanun ile akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
piyasasının etkin bir şekilde çalışması, rekabet eşitsizliklerinin
ortadan kaldırılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde
mücadele edilebilmesi amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
başta olmak üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307
sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda
değişiklikler yapılmıştır.

Tam metin bağlantıdadır.

Yenicekent İletim Kanalı
HMP
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MALİ HAYAT
Emlak Vergisi
1 Eylül 2021 tarihli RG’de Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Yayımlanmıştır
Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel
Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a
maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere
2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat
maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiştir.
Tebliğ ekinde
bağlantıdadır.

yer

alan

cetvelde

belirtilen

tutarlar

Park Mozaik Ankara
TEPE
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ATAMALAR

TCDD Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına
Sn. Abdülkerim Murat ATİK
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine
Sn. Serdar AKIN
atanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
Sn. Cevdet CEYLAN’ın getirildiği açıklanmıştır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Arşivi
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MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

31 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de
→ Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik
Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokolünün
Onaylanması Hakkında Karar
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TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri
31 Ağustos-05 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren
Mesleki Yeterlilik Sınavlarımız
→ Pamukkale Boya İzmir, Afyon,Isparta, Bursa İnşaat
Boyacısı,
→ Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Ankara Şantiyesi Alçı
Levha Uygulayıcısı, İnşaat İşçisi, İnşaat Boyacısı,
Endüstriyel Boru Montajcısı,
→ Bursa Yapı Merkezi TOGG Şantiyesi İnşaat İşçisi.

11

EKONOMİDE BU HAFTA
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ikinci çeyrek
büyüme verileri piyasa beklentileri doğrultusunda %20’nin
üstünde artış göstererek %21,7 oldu. Bu büyüme oranı ile
Türkiye, G20 ülkeleri arasında İngiltere’den sonra en kuvvetli
büyüme gösteren ekonomi oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

Sektörler itibariyle en dikkat çekici büyüme oranı hizmetler
sektöründe yaşandı. Geçtiğimiz yıl kapanmalar nedeniyle
hizmetler sektöründeki daralmanın bu yıla yansıyan baz etkisi
bu büyüme oranında etkin oldu.

13

EKONOMİDE BU HAFTA
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

Bu çeyrekte büyümeye katkı %13,8 ile en çok hane halkı
tüketiminden geldi. Yatırımlarda görülen %20,3 artışın
büyümeye katkısı %5,4 oldu. Bu dönemde stoklar ise
büyümeye negatif etki yaptı. Dış talep de büyümeye pozitif
etki yapan unsur oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

2021 birinci çeyrekte azalan, 2020 yılında da olumlu tablo
sergileyemeyen inşaat yatırımları son çeyrekte yüzde 12,2
arttı. Ancak inşaatta artan maliyetlerle tedarik zincirinin
bozulması sektörün büyümesini baskılamaktadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Enflasyon Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayına ilişkin Yurt
İçi Üretici Fiyatları Endeksi ve Tüketici Fiyat Endekslerini
içeren rakamlar açıklandı. Rakamlar fiyatlar genel seviyesinde
artan hızda artışa işaret etmekte.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Enflasyon Verileri

İnşaat sektöründe maliyetleri yükselten girdi fiyatlarındaki
artış devam ediyor. Yıllık Yİ-ÜFE’de %45,52’lik artışa karşılık
ana metaller, çimento, petrol ürünlerinde bu ortalamanın
üstünde artış eğilimi devam etmekte.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Enflasyon Verileri

Son iki yıldır enflasyon konusunda en dikkat çekici
hususlardan biri Yİ-ÜFE ve TÜFE makasının giderek açılması.
Öte yandan yıllık TÜFE’nin 19,25 oranına yükselmesi ile
Kasım 2020 döneminden sonra TÜFE yine faiz oranın
üstünde kaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Dış Ticaret İstatistikleri

Ticaret Bakanlığı tarafından her ayın ilk günü açıklanan bir
önceki ayın geçici ticaret verilerine göre son 12 aylık ihracat
değerimiz 207,5 milyar dolar değerini aldı. Enerji hariç
ihracatın ithalatı karşılama oranı %96,8 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Dış Ticaret İstatistikleri

Dış ticaret açığımız Ocak-Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29,8 milyar
dolara geriledi. Sekiz aylık verilerde ham madde ithalatı
ağırlıklı oldu. Ham madde ihracatı cephesinde Ağustos ayı
bazında bir önceki aya göre %64 artış oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

Ulusal Hesaplar Sistemi’nde tahmin edilen temel
büyüklüklerin en önemlisi ve odak noktası Gayrisafi Yurtiçi
Hâsıla’dır. GSYİH dönemsel olarak yani çeyreklik bazda
açıklanmaktadır. Bunun yanında takip eden yılda bir önceki
yıla ilişkin veriler derlenerek yıllık büyüme rakamları
açıklanmaktadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

Cari ve sabit fiyatlarla ölçülen iktisadi faaliyet kollarına göre
GSYH tahminleri, dönemler ve yıllar itibariyle anketlere ve
idari kayıtlara dayalı olarak Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından hesaplanmaktadır.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

TCMB Efektif Satış Dolar Kuru
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftalık Kur Hareketleri

TL, bu hafta değer kazanan para birimleri arasında yer aldı.
Haftanın son işgünü son 3 ayın en düşük değerini gördü.
Piyasada dolar 8,27 TL’ye kadar geriledi. Enflasyon
oranlarının açıklandığı Cuma günü TÜFE’de yıllık %19,50’lik
değişim oranının politika faizi üzerinde olması nedeniyle TL’de
değer kaybı oldu. Ancak gün içerisinde yeniden dolar TL
karşısında değer kaybetti.
Haftaya 92,65 değeri ile başlayan dolar endeksi 92,20
değerine geriledi. Euro/Dolar paritesi ise yükselişini sürdürdü.
Öte yandan Euro/TL 9,85 seviyesine geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Altında Haftalık Görünüm

ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya %1,309 oranıyla başladı.
Cuma günü %1,332’ye yükseldi. Faizlerdeki yükselişe
rağmen ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin
altında gelmesi ile altının ONS fiyatı 1.810’dan 1.829 dolar
seviyesine yükseldi.
Yurt içinde TL’nin değer kazanması ile gram altın hafta içi
düşüşe geçti. Cuma günü altının ONS fiyatındaki artışla 487
TL’ye kadar yükseldi. Gram altın 11 Ağustos tarihinde 477
TL’ye gerilemişti.

Kaynak:,Bloomberg HT

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %7,97 kazandırırken
10 gün öncesine göre %0,09 kazandırdı. Çeyrek altın cuma
günü 798,16 TL’den satış gördü.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Brent Petrol Fiyatları

Geçen hafta 71 doların üstünde başlayan Brent petrol fiyatları
Cuma günü 73 dolar seviyesinin üstünde satış gördü.
Yükselişte ABD petrol stoklarının azalması etkin oldu.
Covid 19’da delta varyantı, Brent’te fiyatlamalar üzerinde etkin
oluyor. Ancak delta varyantına rağmen OPEC+ toplantısında
güçlü bir talep beklentisi yinelendi.
OPEC+ grubu, 1 Eylül’de yaptığı toplantıda beklentilere
paralel olarak günlük 400 bin varillik petrol üretim artışı
konusunda anlaştı. Bu açıklama sonrasında Brent türü ham
petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla
70,78 dolara kadar geriledi.

Kaynak: OPEC
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EKONOMİDE BU HAFTA
Para-Banka İstatistikleri

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye
Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;
27 Ağustos itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki
haftaya göre %0,98 arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre
4,1 milyar dolar artış gösterdi.

Kaynak:
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

27 Ağustos itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi
kartlarında toplam bakiye 179,1 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.

EKONOMİDE BU HAFTA
Para-Banka İstatistikleri

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam
tutarı bir önceki haftaya göre yaklaşık
4,1 milyar TL
değerinde arttı.. Konut ve diğer kredi türlerinde artış
görülürken, taşıt kredilere olan talep azaldı.
Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %1,37 oranında
uygulanırken, özel sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç
kredileri %1,39-2,05 oranlarında işlem gördü.
Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. TL ticari
kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı son iki haftalık veriler
ile %20,7 ve %19,90 olarak gerçekleşti

Kaynak: TCMB
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EKONOMİDE BU HAFTA
Kamu İhale İstatistikleri

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan
ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.

Kaydedilen İhale

Yayımlanan İhale
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda
ortalama yüzde 0,72, altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 değer
kazandı, Dolar/TL yüzde 0,86, Euro/TL yüzde 0,12 değer
kaybetti.
Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye
ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde
6'ya çıkardı.
Eximbank'ın yeniden yapılandırılması gündemde
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Eximbank'ı yeniden
yapılandıracağız
ve
güçlendireceğiz.
Bu
bizim
gündemimizde." ifadelerini kullandı.
Brüt rezerv IMF ve G. Kore katkısıyla 118 milyar dolara ulaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen
hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara
yükselirken net rezervi 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar
dolara yükseldi.

Bankacılık sektörü toplam kârı ilk 7 ayda yıllık %3 arttı
Bankacılık sektörünün toplam net kârı bu yılın Ocak-Temmuz
döneminde 40,2 milyar liraya yükseldi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
ABD'de 7 ayın en yavaş istihdam artışı
ABD'de Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri
oldukça zayıf geldi. Ekonomist beklentileri 733 bin artış
yönündeyken, ülkede tarım dışı istihdam Ağustos'ta 235 bin
arttı.
Euro Bölgesi’nde enflasyon 10 yılın zirvesinde
Eurostat verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nde yıllık
enflasyon yüzde 3 olarak 10 yılın zirvesine çıktı.
ABD’de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine indi
ABD’de tüketici güveni 113.8 ile Şubat’tan beri en düşük
seviyeye geriledi.
ARMİN ELEKTRİK
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
OPEC+ üretim artışına devam etme konusunda anlaştı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı
üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, aylık petrol üretim
artışına devam etme kararı aldı. OPEC+'nın mevcut
politikasına göre günlük 400 bin varil petrol üretim artışı
devam edecek.
AB'de perakende satışlar Temmuz’da geriledi
Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, Covid-19
tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir
önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı.
Şili'den agresif faiz artışı
Ağustos ayının en kötü performans gösteren para birimi olan
Şili pesosuna Şili Merkez Bankası'ndan destek geldi. Banka
politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,5 seviyesine
yükseltti.
Çin’de ev kiralarından sonra kentsel dönüşüme de düzenleme
geldi
Çin’de yayımlanan yeni kentsel planlama yönergesinde,
kentsel tahribatın engellenmesi amacıyla eski tarihi binaların
yıkılması, yaşlı ağaçların kesmesi, eski yer adlarının rastgele
değiştirilmesi ve nehir yataklarında değişiklik yapması
yasaklandı.
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TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Macaristan Hükümeti, Demiryolları yenileme projesi
Macaristan Inovasyon ve Teknoloji Bakanlığı önümüzdeki
yıllarda demiryolu geliştirme projelerine yaklaşık 17 milyar
Euro yatırım yapacağını duyurdu
Slovenya Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm
Slovenya’da tıbbi dosyaların dijitalleştirilmesi, resimler için
merkezi bir depolamanın kurulması, çoğu hastanede
robotların kullanımıyla ilaçların daha güvenli dağıtımının
sağlanması amacıyla 83 milyar Euro’luk yatırım yapılacak.

Azerikimya EP-300 Etilen Tesisi
ÜSTAY

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Türkiye-Karadağ ekonomik ilişkileri
Karadağ
Cumhurbaşkanı
Milo
Cukanoviç
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi
sonrasında
yaptığı
açıklamada,
Karadağ'ın
AB
entegrasyonuna doğru devam eden ve bu yolda Türkiye ile
deneyim alışverişinde bulunmaya hazır istikrarlı bir ülke
olduğunu belirtmiştir.
Almanya’da Google Yatırımı
Amerikalı teknoloji şirketi “Google” Almanya’daki varlığını açık
bir şekilde genişletiyor. Bir milyar Avro’luk yatırım programının
merkezinde, Frankfurt şehrinde kurulacak olan bir data
merkezi ayrıca Almanya’da elektriği iklim dostu bir şekilde
temin etmek üzere enerji tedarikçi Engie şirketi ile bir
sözleşme yer almaktadır.
Özbekistan’da İnşaat Malzemeleri Sektörüne Destek Geldi
"İnşaat malzemeleri sektörünü destekleyecek tedbirler
hakkında" Cumhurbaşkanı Kararnamesi kabul edildi.
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 31.08.2021
tarihli PP-5239 sayılı kararnamesine göre: 1 Ekim 2021'den
itibaren çimento (klinker) üreticileri için gelir vergisi oranı
%20'den %15'e düşürülmüştü.

TİSK’TEN HABERLER
Ortak Yarınlar Ödül Programı

TİSK’in “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı”, Ortak
Yarınlar 2021 markası ile bu yıl “İşimizin Yarını” konusu ile
gerçekleştirilecektir.
Şirketlerden ve kurumlardan gelen yoğun talep ve ilgi üzerine
program başvuru için belirlenen son günü 15 Eylül 2021
olarak güncellenmiştir.

Başvuru sürecine ilişkin tüm ayrınlar bağlantıdadır.

KÜLTÜR SANAT

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy
son yolculuğuna uğurlandı
Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu, Türk
tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, 70 yaşında
hayatını kaybetti.
Yönetmen, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, roman,
deneme, günlük, tiyatro oyunu ve senaryo yazarı Şensoy, Kel
Hasan Efendi'den bugüne gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu
Münir Özkul'dan devralmıştı.
Şensoy’un hayatını konu alan habere buradan ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

49. İstanbul Müzik Festivali eylül konserleriyle devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul
Müzik Festivali, eylül ayında birçok sanatçıyı ağırlayacak.
49. İstanbul Müzik Festivali eylül programında Ufuk & Bahar
Dördüncü, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Martynas
Levickis, Modigliani Quartet, Simon Ghraichy, Şirin
Pancaroğlu & Bora Uymaz Ensemble, Accademia Bizantina
ve Khatia Buniatishvili müzikseverlerle buluşacak.
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KÜLTÜR SANAT

Şehir Tiyatroları yeni sezonu 16 oyunla karşılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni
sezonu 6'sı yeni 16 oyunla açacak.
Yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri müzikallerden
klasiklere, tarihi oyunlardan yeni yazarların oyunlarına zengin
bir repertuvar bekliyor.

Antigone, Yaftalı Tabut, Veba, Maviydi Bisikletim, İfigenya,
Moby Dick’in yanı sıra Hastalık Hastası, Geçit, Ay Carmela!,
Can Yeleği, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Zehir, Sen
İstanbul’dan Daha Güzelsin, Matruşka, Çın Sabahta, Uzlaşma
adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.
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HATIRLATMA

10 günden az ev çalışanınız var mı? Cevabınız evet ise artık
iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalamak çok
kolay ve üstelik dijital. İşveren gerçek kişiler evlerinde
çalışanlar için sigorta işlemleri için e-devlet üzerinden
müracaat edebilirler.
İş kazası ve meslek hastalığında 1/1/2021-31/12/2021
tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 2,39 ₺ dir.
Ayrıntılar ve sık sorulan soruların ayrıntıları bağlantıdadır.

DUYURU

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, seyahatlerinde
hava yolunu tercih edecekler için sosyal medya
hesaplarından aşı kartı ve PCR testlerine ilişkin duyuru
mesajlarını paylaştı.
Buna göre İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iç hat
yolcuları AŞI veya PCR testi sonucu ibraz etmeleri
gerekecek.
Ekşi bu nedenle bilgilerin, check-in esnasında Sağlık
Bakanlığından
online
kontrol
edileceğinden
HES
uygulamasında gerekli izinlerin verilmesinde fayda olduğunu
hatırlattı.
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