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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

6- 12 Eylül 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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Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların tahsisi ve verimli

kullanımı hedefi doğrultusunda ülkemiz için öncelikli projelerin

tamamlanmasının önemli olduğu görüşündeyiz.

Öte yandan programda yer bulan «yeşil dönüşüm» vurgusu

iklim değişikliğinin etkilerinin hayatın her noktasında karşımıza

çıktığı bugünlerde son derece kıymetli.

2022-2024 döneminin temel politikalarına, hedef ve gösterge

niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli

Programın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşaat sektörü

temsilcileri olarak bizler de ülkemizin kalkınma yolculuğunda

üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmak için gereken tüm

çabayı göstereceğiz.

Güzel bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını 

belirleyen Orta Vadeli Program 

geçtiğimiz haftanın öncelikli gündem 

maddelerinin başında geldi. Program 

ile büyüme, enflasyon, işsizlik, dış 

ticaret, cari açık gibi önemli başlıklarda 

öngörüler ve hedefler ortaya kondu. 



GÜNDEM

Covid-19 Tedbirleri
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Dış İşleri Bakanlığınca yapılan basın açıklaması ile ülkemiz

tarafından düzenlenen «Dijital Aşı Sertifikaları»nın AB tarafından

düzenlenen sertifikalara denk olacağı ifade edildi.

Covid-19 döneminde, AB ile ülkemiz, Kuzey Makedonya ve

Ukrayna arasındaki güvenli seyahatin kolaylaştırılacağı belirtildi.

Ülkemizde "Health Pass" sistemine göre düzenlenen Covid-19 aşı,

test ve iyileşme sertifikalarının AB içinde serbest dolaşım hakkının

kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen sertifikalara eşdeğer

olduğunun kabul edildiği açıklandı.

AB'nin Dijital Covid-19 Sertifika Sistemine 

Ülkemiz Dahil Edildi

YILDIZLAR İNŞAAT AŞI UYGULAMASI



ÇALISMA HAYATI 

Sosyal Güvenlik Uygulamaları
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SGK’nın 10 Eylül 2021 tarihli Genelgesi’nin ayrıntıları şöyle:

Bilindiği gibi, 19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelge'de 5510

sayılı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan

yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,

idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme

zammı borcunun 2021 Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve

prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere

Türkiye genelindeki tüm iş yerleri esas alınarak sorgulanacağı

açıklanmıştı.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, beş puanlık indirimde

işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç

sorgusunun 01.01.2022 tarihinden (2022 Ocak ayına/dönemine

ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren

yapılmasına karar verilmiş olup, 19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı

Genelge'de yer alan "01.09.2021" tarihi "01.01.2022", "2021 Eylül"

ifadesi "2022 Ocak" olarak değiştirilmiştir.

Genelge bağlantıdadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından "Beş Puanlık İndirimde 

Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç 

Değişikliği" konulu 2021/30 sayılı Genelge yayımlandı.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/180745


ATAMALAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Sn. Faruk ÖZÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Sn. Ertuğrul SOYSAL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına

Sn. Yunus SEZER 

atanmıştır. 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Arşivi 

Tyumen State Intensive Care Hospital – Tyumen

METAG



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik

İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması

Hakkında Karar

11 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Kara

Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün

Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik

İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması

Hakkında Karar

Reodıntsovo Tarihi Ve Mimari Değerler Merkezi Restorasyonu, 

Moskova/Rusya Federasyonu



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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11 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık

Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik

Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli

Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim

Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle

Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile

Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Ekli

Notaların Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey

İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür

Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair

Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak

Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında

Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik

Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında 28/3/2021 ve

17/4/2021 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında

Hibe Yapılmasına Dair Ekli Senetlerin Yürürlüğe Girmesi

Hakkında Karar

yayınlanmıştır.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

06-12 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Pamukkale Boya İzmir, Konya İnşaat Boyacısı,

→ Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Ankara Şantiyesi Alçı Levha

Uygulayıcısı, Endüstriyel Boru Montajcısı,

→ Kolin Antalya Nesma Şantiyesinde İnşaat İşçisi.



YATIRIMLAR

Orta Vadeli Program

05 Eylül 2021 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye

Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-

2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program-(OVP)’ın

onaylanmasına karar verilmiştir. Programda büyüme dengesi

aşağıdaki temeller üzerine kurulmuştur.
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YATIRIMLAR

Orta Vadeli Program

Programda sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında

yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni

yaklaşımlar ile ekonomide istihdam yaratan verimli ve

sürdürülebilir büyüme modeli benimsenmiştir.
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YATIRIMLAR

Orta Vadeli Program
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2021(GT) 2022 (P) 2023 (P) 2024 (P)

GSYH (Milyar TL, Cari) 6.648 7.880 9.041 10.287
GSYH (Milyar $, Cari) 801 850 925 1.002
Kişi Başına Gelir 9.489 9.947 10.703 11.465
GSYH Büyümesi 9,0 5,0 5,5 5,5
İşgücüne Katılma Oranı 51,4 52,4 53,0 53,6
İstihdam Oranı 44,9 46,1 46,9 47,8
İşsizlik Oranı 12,6 12,0 11,4 10,9
İhracat ( Milyar $) 211,0 230,9 242,0 255,0
İthalat ( Milyar $) 258,0 282,7 294,0 309,0
Dış Ticaret Den.(Milyar $) -47,0 -51,8 -52,0 -54,0
Cari İşlemler 

Den.(Milyar$)
-21,0 -18,6 -13,5 -10,0

Yıl Sonu TÜFE (%) 16,2 9,8 8,0 7,6

Hedeflenen Temel Büyüklükler

GT: Gerçekleşme Tahmini

P  : Program



YATIRIMLAR

2022-2024 Bütçe Hazırlama Rehberi
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2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı bütçeye ilişkin genel bilgiler

ile idarelerin bütçe tekliflerini ve performans programlarını

hazırlarken uyacakları ilke ve esasları belirlemek amacıyla

hazırlanmışıtır.

Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek

üzere 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program

yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program’da ekonomi ve maliye

politikalarının temel amaçları belirlenmiştir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli

Program, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile

Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama

Rehberi’nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge

niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif

tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme

anlayışını esas alarak 2022,2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bütçe

tekliflerini sunacaklardır.

Resmi Gazete’nin 10.09.2021 tarihli sayısında 2022-2024 

dönemime ilişkin bütçe çağrısı yayımlandı. Çağrı ekinde 

bütçe hazırlama rehberi yayımlanmıştır.

Bütçe Çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunum 

metni ile başlamıştır.

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/09/2022-2024_ButceHazirlamaRehberi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/09/2022-2024_ButceCagrisi.pdf


YATIRIMLAR

2022-2024 Yatırım Programı Hazırlıkları
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Yatırım programı sürdürülebilir temel büyüme, makro ekonomik -

ve finansal istikrarı korumak temel önceliğinde kamu

hizmetlerinin hız ve kalitesinin arttırılması üzerine

temellendirilmiştir.

Bu dönemde kamu yatırım harcamalarından azami düşeyde

tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki

iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi proje ödenek ve tahsislerinde devam

eden öncelikli projelerden kısa sürede tamamlanabileceklere

öncelik verilecektir.

Resmi Gazete’nin 10 Eylül 2021 tarihli sayısında 2022-2024 

Dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin rehberler 

yayımlanmıştır.

MAKİMSAN ŞANTİYE SAHASI 



YATIRIMLAR

2022-2024 Yatırım Programı Hazırlıkları
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Büyümeye özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin

gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve

ülke refahını arttırmaya azami katkı sağlayacak projeler.

Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve

sosyal altyapı projeleri.

Altyapı konusunda; özel kesimde üretim maliyetlerinin

azaltılması, yeni üretim kapasitesinin oluşturulması, böylece

üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişimini destekleyecek

projeler.

Makroekonomik hedefleri destekleyici ve büyümeyi

sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum

hedefi ile ilgili projeler.

Programda kamu yatırımlarının genel öncelikli projeleri de 

sıralanmıştır.

Amasya Çevre Yolu

STY  İNŞAAT 



YATIRIMLAR

2022-2024 Yatırım Programı Hazırlıkları
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Kuruluşlar yatırım tekliflerini 2022-2024 döneminde

gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyut ve maliyetini

dikkate alacaktır .

Acil ve zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı

proje alınmayacaktır.

2022-2024 dönemi yatırım teklifleri 2022 kur değeri gösterge

niteliğinde olmak üzere 1 ABD doları=9,2747 TL olarak

kullanılacaktır.

Kuruluşlar her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek

miktarını belirleyecekler

Projelerde cari nitelikte harcamalara yer verilmeyecektir.

Yatırım tekliflerine, mal veya hizmetlerin alımları/yapımları

sırasında ve bunlarla birlikte mutad olarak yapılan vergi (KDV

vb.), resim, harç gibi mütemmim ödemeler de dahil

edilecektir.

Projenin uygulanması sırasında oluşabileceği tahmin edilen

fiyat farkı, kur farkı ve iş artışı, teklifte proje tutarına dahil

edilmeyecektir.

Kamu kurumları yatırım stokunun ortalama tamamlanma

süresini azaltabilecek tedbirleri alacaktır.

 İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun projelerin

ihaleye çıkabilmesi için sağlanması gereken şartları

düzenleyen 62/c maddesini dikkate alarak ödenek teklifinde

bulunabileceklerdir.

Hazırlama sürecinde son aşamaya gelinen Yatırım 

Programının Genel Esasları belirlenmiştir.



YATIRIMLAR

2022-2024 Yatırım Programı Hazırlıkları
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Tarım/Sulama Sektörü : DSİ büyük su işi projelerinden

depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri

inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak

projeler öncelikli olacak.

Enerji Sektörü : Başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak

üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirilecek.

Demiryolu Ulaştırması: Sürdürülmekte olan projelerin ve ikinci

hat yapılmalarına öncelik verilecek.

Karayolu Ulaştırması : Trafik güvenliğini artırıcı projeler, köprü

ve viyadüklerin onarımı, otoyol sisteminin etkin kullanımına

öncelik verilecek.

Kent İçi Ulaşım: Toplu taşımaya öncelik verilecek, raylı sistem

alternatifleri değerlendirilecektir.

Denizyolu Ulaştırması: Devam eden büyük liman projelerine

öncelik verilecek.

Programda öncelikli sektörler belirlenmiştir.

Ataköy Atıksı Arıtma Tesisi

KALYON



YATIRIMLAR

2022-2024 Yatırım Programı Hazırlıkları

19

KÖİ projelerinden sadece ekonomik olarak yapılabilir

projelerin teklif edilmesi esas olacak.

KÖİ modeli harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının

kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacak.

KÖİ projelerinde ön yapılabilirlik etüdü zorunlu olacak.

ÇED olumlu belgesi ve ÇED gerekli değildir kararı alındıktan

sonra projeler teklif edilecek.

Yerli malı kullanımına öncelik verilecek.

KÖİ Yöntemi ile Yürütülen Projeler

İstanbul Havalimanı

İGA



YATIRIMLAR

2022-2024 Yatırım Programı Hazırlıkları
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Kamu yatırımlarında kadınların toplum içerisindeki yerinin 

güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Projelerin hazırlık aşamasında iş sağlığı ve güvenliği konusu 

özellikle dikkate alınacak. 

Büyük altyapı projelerini yürüten kurumlar, planlama ve 

uygulama aşamalarında, elektrik iletim hatları, enerji tesisleri, 

su-kanalizasyon, ishale hattı, sulama kanalı, boru hattı, 

karayolu, demiryolu, telekomünikasyon iletişim hatları, 

havaalanı, madencilik ve jeotermal yatırımları, liman. Baraj vb. 

muhtemel fiziki çalışma alanlarını dikkate alarak gerekli 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Kamu yatırımlarında öncelikli esasların çerçevesi çizilmiştir.

Casablanca - Rabat Otoyolu 

MAKYOL



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayına ilişkin

açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı bir önceki aya

göre %1,4 artarken, bir önceki Temmuz ayına göre %2,4

oranında azalmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

İşsizlikte bir önceki aya göre oluşan artışta Haziran ayı sonu

itibariyle kısa çalışma ödeneği ile fesih yasağı ve ücretsiz izin

uygulamalarının sonlandırılmasının verilere yansıdığı görülüyor.

Temmuz ayında istihdamda 125 bin kişilik artışa karşılık işsizlikte

506 bin kişilik yüksek bir artış olmuştur. Bu dönemde inşaat

sektörü istihdamı bir önceki aya göre 60 bin kişi azalmış, bir

önceki yıla göre ise 106 bin kişi artmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Temmuz ayında geniş tanımlı işsizlik oranı %23,6 olarak

gerçekleşmiştir. Bir önceki ay bu rakam %22,4 idi. Covid-19

kısıtlamalarının kalkarak, tam açılma dönemine girilmesi,

ülkemizde yürütülen hızlı aşılama çalışmaları ile turizm

merkezleri, kafe ve restoranlara yönelik talebin yeniden

canlanması hizmetler sektörü istihdamını artırmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İŞKUR İstatistik Bülteni

Ağustos ayında İŞKUR aracılığı ile 146.730 işe yerleşme

gerçekleşmiştir. İlk sekiz ayda en fazla işe yerleştirme sanayi

sektöründe görülmüştür. Ağustos ayında İŞKUR’un

işverenlerden aldığı açık iş sayısı 229.655 olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Yılın ilk sekiz ayında inşaat sektöründe 84.942 kişi işe

yerleşmiştir. Sektördeki açık iş sayısı ise 102.565 olmuştur. Tüm

sektörlerde işe yerleştirilenlerin %62’si erkek %38 kadın

olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

İnşaatın temel girdilerinde görülen artışlar maliyetlere

yansımaktadır. Buna göre, söz konusu endeks temmuzda aylık

bazda %2,56, yıllık %44,76 yükselmiştir. Aşağıdaki grafikte de

görüleceği üzere eğilim, artan hızda artıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

Bina inşaatlarında geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi

yüzde 57,25’e kadar yükselirken bu değer bina dışı yapılarda ise

%53,67 olmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri 

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Yurt Dışı Müteahhitlik

Hizmetleri raporuna göre yurt dışında müteahhitlerimizce 2021

yılının ilk sekiz ayında üstlenilen 141 projenin değeri 8 milyar

dolara ulaşmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri 

Raporda ENR Dergisinin sonuçlarına ilişkin veriler de

güncellenmiş, müteahhitlerimizin listede firma sayısı itibariyle

Çin ve ABD’den sonra üçüncü sırada yer aldığı, bu durumun

yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımızın süratle

büyüdüklerinin bir göstergesi olduğu ifade edilmiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayına ilişkin

açıklanan dış ticarete ilişkin değer ve miktar endeksleri

açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranlarında

Nisan ayından itibaren hızlı bir düşüş eğilimi dikkat çekmekte.
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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’nin yönü yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası

Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarının faiz oranlarının düşeceği

yönünde sinyal vermesi Dolar/TL’nin 8,25 TL seviyesinden

yeniden 8,4 TL seviyesinde direnç göstermesine neden

olmuştur.

FED’in bej kitabında yayımlanan rapor, AB’den gelen mesajların

yansımalarıyla yurt içinde risk iştahını düşürerek yatırımcıları

TL’den uzaklaştırıyor.

Haftaya 92,04 değeri ile başlayan dolar endeksi 92,65 değerine

yükseldikten sonra 92,44 seviyesine geriledi. Euro/Dolar paritesi

hafta içi dalgalı bir seyir izledi.

Euro/TL Perşembe 10 TL seviyesine kadar yükselmesinin

ardından haftayı 9,95 seviyesinde kapadı.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta içi %1,322 seviyesine kadar

gerilemesinin ardından Cuma günü %1,328 seviyesine yükseldi.

Buna karşılık altının ONS fiyatı 1.810’dan 1.823 dolar

seviyesinden, 1.802 dolar seviyesine geriledi..

Yurt içinde Seli günü 481 TL’ye kadar gerileyen altının gram

fiyatı yeniden 485 TL seviyelerinden işlem gördü. Cuma ise gün

içi en yüksek 489 TL oldu.

Bu hafta altın konseyinin yapmış olduğu toplantıda küresel

enflasyonun artış yönünde hareket etmesi altına olan talebi

yüksek tutacak.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %8,16 kazandırırken 10

gün öncesine göre %0,45 kazandırdı. Çeyrek altın cuma günü

794,74 TL’den satış gördü.
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Geçen hafta petrol fiyatları 71-72 dolar seviyesi arasında satış

gördü. Hafta içi düşen brent petrol fiyatları Çin’in stratejik petrol

rezervlerinden piyasaya satış yapacağını açıklamasıyla hafif bir

yükselişle haftalık kayıplarını azalttı.

IDA Kasırgası nedeniyle halan rafineriler kapalı. Meksika

Körfezinde üretim %77 düşmüş durumda. Genel olarak dünyada

geçen yıl sürekli düşen talebe karşılık enerjinin tüm kollarında

yüksel bir talep bulunmakta. Bu nedenle brent petrol fiyatları 70

doların üstünde.

Petrolde gözler haftaya gerçekleşecek OPEC+ toplantısında

olacak.

Kaynak: OPEC
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

03 Eylül itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre 10 milyar TL azaldı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 2

milyar dolar artış gösterdi.

03 Eylül itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 181,6 milyar TL oldu. Ocak-Haziran

2021 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında borcunu ödememiş

gerçek kişi sayısı 222.377 kişi olurken, Tüketici Kredilerinde

474.355 kişi oldu. Tüketici kredilerinde borcun ödenmeyenlerin

sayısı yılın ilk altı ayı için bir önceki yılın aynı dönemine göre

%130,8 arttı. 2021 Haziran’ında 2020 Haziran ayına göre %582,2

arttı. Bireysel kredi kartlarında ise borcunu ödemeyen kişi sayısı

yılın ilk altı ayı için %11,8 artarken haziran ayında bir önceki yıla

göre %192 arttı.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam

tutarı bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,2 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

%22,0 ve %22,40 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

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en

kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki,

etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."

açıklamasında bulundu.

Döviz mevduatlarında artış devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre döviz

mevduatları 3 Eylül haftasında 1,9 milyar dolar artarak 238,2

milyar dolara yükseldi. Böylelikle döviz mevduatlarında yeni rekor

kırıldı.

Yabancılar, ağustosta yılın en yüksek tutarlı hisse alımını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ağustosta yüzde 5,68 artışla

son 8 ayın en iyi performansını sergilerken, yabancıların geçen

ayki net 478 milyon dolarlık hisse senedi alışı da bu performansta

etkili oldu.

TL'nin reel değeri dipten yükselmeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayına ilişkin

reel efektif döviz kurunu açıkladı. TÜFE bazlı reel efektif döviz

kuru Ağustos’ta da yükselişini sürdürerek 62,89 oldu. Haziran

ayında reel efektif Döviz kuru 59,65 ile tarihi dip seviyesini

görmüştü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD’de ÜFE Ağustos’ta tahminleri aştı

ABD’de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) Ağustos’ta tahminlerin

üzerinde arttı, yıllık artış yüzde 8.3 ile 2010’dan beri en yüksek

seviyeye ulaştı.

AMB pandemi alımlarını ılımlı şekilde yavaşlatacak

Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri

sabit tuttu. Banka pandemi alım programını 1,85 trilyon euroda

sabit tutarken, bu program dahilindeki alımların ılımlı yavaş bir

patikada yapılacağı mesajını verdi. Bankanın karar metninde geçiş

sürecinde enflasyonun ılımlı seviyede gelişebileceği belirtildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Bej Kitap: ABD ekonomisi hız kesti

Fed, ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej

Kitap" raporunda; ekonomik büyümenin temmuz başından

ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediğini bildirdi.

Yellen’dan borç limiti uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Hazine’nin federal hükümeti

geçici olarak finanse etme tedbirlerinin daha ne kadar süreceğinin

belirsiz olduğunu söyleyerek Ekim ayında nakdin ve olağanüstü

tedbirlerin sağladığı imkanların tükenebileceğini belirtti

Rusya Merkez Bankası'ndan beşinci faiz adımı

Rusya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde

6,75 seviyesine çıkardı.

Kanada Merkez Bankası’ndan cesur karar

Kanada Merkez Bankası ilk kez parasal teşvikleri nasıl azaltacağını

planladığına ilişkin bir yönlendirme metni yayımladı. Metinde

devlet tahvilleri varlıklarını azaltmadan önce ilkin faiz artırımına

gidileceği kaydedildi.
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TİCARET MÜSAVİRLERİMİZDEN

Türkmen Petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Üzerinden 

Taşınması Konusunda Anlaşma İmzalandı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Türkmenistan

petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı üzerinden

taşınması konusunda merkezi Hollanda’nın Rotterdam kentinde

bulunan uluslararası enerji ve emtia ticaret şirketi Vitol ile

anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Ekim 2021’den itibaren yılda

1 milyon ton Türkmen petrolü boru hatları ile taşınacak.

amacıyla 83 milyar Euro’luk yatırım yapılacak.

TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU 

HATTI PROJESİ



TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Kenya’da Kuraklık Yaşanıyor

Kenya'da kuraklığın etkilediği 47 eyaletin 27'sinde ulusal afet

ilan edilmiş ve devlet başkanınca ilgili kamu kurumlarına halka

su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verilmişti. Kenya

Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine (National Drought

Management Authority) göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek

aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz

etkilenmektedir.

Türkmenistan’da Yeni Gaz Kurularının İnşaatına Başlandı 

Çin Ulusal Petrol Şirketi’nin (CNPC) tarafından Ürün Paylaşım

Anlaşmasına uygun olarak geliştirilmekte olan Bagtyyarlyk

sözleşme alanının batı bloğundaki gaz sahaları için kara

tesislerinin inşaatına başlandı.

IMF’den Tanzanya’ya Acil Kredi

Uluslararası Para Fonu IMF İcra Kurulu Tanzanya'ya toplamda

567,25 milyon Dolar tutarında kredi verilmesini onayladı..

İran’ın İl Kara Limanı

İran’ın İlk Kara Limanı İslam Şahr Şehrinde Faaliyete Geçecektir

İslam Şahr Valisi Masud Morasalpur Aprin Kara Limanının

altyapısının tamamlandığını ve faaliyete hazır olduğunu

açıklamıştır.



ÜYELERİMİZDEN

Salarha Tüneli açıldı, 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi.

İNTEKAR YAPI

Rize Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolunu birbirine bağlayan

Salarha Tüneli’nin yapımı üyemiz İNTEKAR tarafından

tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yolun toplam uzunluğu 4,3 km olup içerisinde 2.950 metre  çift 

tüp tünel, toplam 231 metre 3 adet çift köprü, 2 adet kavşak ve 

1,1 km bağlantı yolu bulunmaktadır.



TİSK’TEN HABERLER 

TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Yarının Sağlıkçılarını Bugünden 

Destekliyor

TİSK Mikrocerrahi Vakfı

TİSK Mikrocerrahi Vakıfı tıp 
öğrencilerine ve sağlık 
alanlarında eğitim gören 
başarılı üniversite 
öğrencilerine yönelik burs 
programı hayata geçiriyor.

TİSK MCV Yarının Sağlıkçıları 
Burs Programı ismiyle hayata 
geçirilen ve sosyal fayda 
yaratmak amacıyla hareket 
edilen programda, başvuru 
koşullarını sağlayarak burs 
almaya hak kazanan 
öğrencilere Eylül ve Haziran 
arası için (10 ay) ödeme 
yapılacak. 

Programda, aylık burs ücreti şöyle belirlendi:

➔ Tıp öğrencileri 1.500 TL
➔Diğer sağlık bilimleri alalarında eğitim gören öğrencileri 1.250

TL

Süreç ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için

https://yarininsaglikcilari.com sitesi ziyaret edilebilecek.

https://yarininsaglikcilari.com/


KÜLTÜR SANAT

CSO’dan Latin Amerika Özel Konseri

Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarının 200. yıldönümü

kutlamaları çerçevesinde Brezilya, Kosta Rika, El Salvador,

Guatemala, Meksika, Panama ve Peru Büyükelçilikleri’nin

katılımıyla, Latin Amerika senfonik müziğinin en seçkin örnekleri

CSO sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor.

17 Eylül Cuma akşamı CSO Ana Salon’da Arjantin asıllı orkestra

şefi Tulio Gagliardo Varas yönetiminde gerçekleşecek konser

programında Latin Amerikalı bestecilerin en sevilen ve bilinen

eserleri yer alıyor.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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http://cso.gov.tr/latin-amerika-ozel-konseri-2/


KÜLTÜR SANAT

Matrix 4 filminin ilk fragmanı yayımlandı

Ünlü bilim kurgu serisi The Matrix'in dördüncü filmi "The Matrix:

Resurrections"ın fragmanı paylaşıldı. Filmin başrollerinde Keanu

Reeves ve Carrie-Anne Moss yer alıyor.

The Matrix'in, 18 yıl aradan sonra tamamlanan 4. filmi, 22

Aralık'ta vizyona girecek.

Fragmana linkten ulaşabilirsiniz.
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https://www.youtube.com/watch?v=9ix7TUGVYIo


KÜLTÜR SANAT

Yaratan Kadınlar Festivali 

Karum Alışveriş Merkezi yaza veda ederken sıcak, renkli bir

etkinliğe ev sahipliği yapacak.

19 Eylül Pazar günü geçekleştirilecek Yaratan Kadınlar Festivali’nde

Türkiye’nin dört bir yanından kadınların hayat verdiği el emeği

ürünlerin sergilenecek.
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İNSAN DERGİ 179. SAYI YAYINDA 

Demiryollarımızın 165 yıllık öyküsü, Ulaştırma Bakanımız Sayın 

Adil Karaismailoğlu röportajı ve pek çok renkli dosya konusu 

İnşaat Sanayii dergimizin 179. sayısında. 

Dergimize linkten ulaşabilirsiniz.
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https://intes.org.tr/dergi/insan-insaat-sanayi-mayis-haziran-temmuz-agustos-2021-sayi-179/
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