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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.
13- 19 Eylül haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan
konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini sizler
için derledik.
Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

D-Marin Didim
DOĞUŞ
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Salarha Tüneli
İNTEKAR

Başkan’ın Mesajı

Sürdürülebilir, yeşil bir dünyanın,
doğanın, çevre bilincinin önemini daha
iyi anladığımız günlerden geçtik.
Gerek Covid-19 pandemisi, gerek son
dönemlerde yaşadığımız doğal afetler
gelecek kuşaklara yeşil bir dünya
bırakma sorumluluğumuzu hatırlatıyor
hepimize.
İNTES olarak 2009 yılından beri geleneksel toplantılarımızda,
seminer ve eğitimlerimizde onur konuklarımıza ve
konuşmacılarımıza plaket takdimi yerine fidan dikiyoruz. Ankara
Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde
Gölbaşı’nda bulunan İNTES Hatıra Ormanı’mızda ağaçlandırma
çalışmaları yürütüyor, konuklarımızın adına fidanları toprakla
buluşturuyoruz.
Her yıl olduğu gibi bu Kasım ayında da Orman Bakanlığımız ile
ortaklaşa fidan dikim törenimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Hatıra Ormanı’mızı fidan dikim mevsimine
hazırlamaya başladık.
Yeşil bir dünya hedefine bir nebze katkımız olursa ne mutlu
bize.
Sağlıklı, huzurlu bir hafta dilerim.
Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

MALİ HAYAT
Covid-19 Tedbirleri
TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal
aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu
karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir.
Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi
imkânı azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüş ve
döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu
karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştı.
Bu çerçevede, söz konusu imkân 1 Ekim 2021 tesis tarihinde
%10’dan %0’a düşürülerek sonlandırılmıştır. Alınan bu kararla
birlikte, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu
karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar Türk lirası, döviz ve altın
cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar ABD
doları karşılığı tutarında artması beklenmektedir.
BODRUM DEMİRBÜKÜ-MESA MESKEN
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MALİ HAYAT
BDDK Kararı
BDDK’dan vade sınırlamasına ilişkin karar açıklaması geldi
Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine
ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının
üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya
indirilmesine karar verildi.
Ayrıca kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin
elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep
edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere
yeniden yapılandırılabilmesine imkan tanındı.

Asgari ödeme yapılmayan kredi kartlarında bundan böyle nakit
çekimi yapılamayacak.
Başbağı Barajı ve Mavi Tünel İnşaatı-Konya
İLCİ
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MALİ HAYAT
BDDK Kararı
BDDK pandemi döneminde alınan önlemlere yeniden
düzenleme getirdi.
Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart
hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını
talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine
ilişkin uygulamaya 30.09.2021 sonu itibariyle son verilecek.
Öte yandan BDDK'dan yapılan açıklamada, daha önce 30
Eylül'de son bulacağı açıklanan kredilerin donuk alacak
sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180
gün olarak uygulanmasının 30 Eylül itibariyle son verilmesine
ancak 1 Ekim tarihi itibariyle gecikme süresi 91 günden fazla
olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya
bankalarca aynı şekilde devam edilmesine karar verildiği
belirtildi.
Gebze-Orhangazi Otoyolu İnşaatı KM 8+411 - KM 19+213
MAKYOL - GÖÇAY ADİ ORTAKLIĞI
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MALİ HAYAT
Dijital Para
Merkez’den Dijital Türk Lirası AR-GE Çalışmaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve
TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve
“Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturuldu.

Bu kapsamda;
➔ Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB
nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek
teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot
uygulama testleri gerçekleştirilecek.
➔ Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş
katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara
geçilecek.
➔ Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde
kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi
başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında
çeşitlilik
gerektirebilecek
testlerin
yapılması
da
planlanmaktadır.
TCMB, yapmış olduğu basın duyurusunda dijital Türk lirasının
tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar olmadığı tüm
çalışmaların deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmekte
olduğuna vurgu yapmıştır.
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KAMU İHALE KANUNU
İş Deneyim Belgeleri
İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından
sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi
düzenlenmesi hakkında duyuru Kamu İhale Kurumu
sayfasından yayımlandı.
İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından
sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi
düzenlenebilmesi için, öncelikle ortaklık oranına bakılmaksızın
geçici kabul sonrasında ilgili ortağın ilk sözleşme bedelinin en az
%80’inde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, söz konusu
şartın sağlanması durumunda ise ilk sözleşme bedelinin en az
%80’i oranındaki kısmının yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi
şartı aranmaksızın iş deneyim tutarının; devir tarihinden önce
ortaklık hissesi oranına göre gerçekleştirilen kısım tutarı ile devir
tarihinden sonra gerçekleştirilen kısım tutarının toplamı üzerinden
belirlenmesi gerektiğine, oybirliği ile karar verildi.

BERGİZ İNŞAAT
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ATAMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığına
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
yeniden atanmıştır.

RİZE TAŞKIN KORUMA
DSİ ARŞİVİ

TCDD Taşımacılık A.Ş. Arşivi
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TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

13-18 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki
Yeterlilik Sınavlarımız
→ Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Ankara Şantiyesi Alçı Levha
Uygulayıcısı, İnşaat İşçisi, İnşaat Boyacısı
→ Pekintaş İzmir İnşaat İşçisi
→ Kolin Antalya Nesma Şantiyesinde İnşaat İşçisi
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FAALIYETLERIMIZ
İNTES Hatıra Ormanı

Hatıra Ormanı’mızı fidan dikim mevsimine hazırlıyoruz.

Her yıl kasım ayında yeni fidanların toprakla buluşması için
Orman Genel Müdürlüğünce ağaç dikim etkinlikleri
düzenlenmekte. Biz de bu etkinliklerde yer alarak Orman
Bakanlığımız
ile
ortaklaşa
fidan
dikim
törenleri
düzenlemekteyiz. Ormanımızı yeni törenimiz için hazırlıyoruz.
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FAALIYETLERIMIZ
İNTES Hatıra Ormanı

Hatıra Ormanı’mızı fidan dikim mevsimine hazırlıyoruz.

İNTES Hatıra Ormanı’nda kasım ayında gerçekleşecek
ağaçlandırma çalışmaları için yabani otlar ve dikenler
temizletildi. Ayrıca kuruyan ağaçlar sökülüp yeni fidanlar dikildi.
Alanda peyzaj çalışması yapıldı. Çevre temizliği yapıldı. Ağaç
altları toprağın nefes alması için budandı. Yapılan çalışmalar
için İNTES tarafından iş makinası kiralanmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 yılının ilk sekiz ayına ilişkin bütçe uygulamaları sonuçları
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Bütçe 2021
Ağustos’ta 40,8 milyar TL fazla verdi. Önceki 45,8 milyar TL açık
idi. Faiz dışı bütçe fazlası ise 54,5 milyar TL oldu. Önceki 22,5
milyar TL açık idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 yılı Bütçesi için 179.5 milyar TL faiz gideri öngörülmüş olup
bu tutarın %71,4’ü gerçekleşerek 128,1 milyar TL harcama
yapıldı. 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı
geçen yılın aynı dönemine göre % 39,7 oranında artarak 712
milyar 808 milyon TL oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Ciro Endeksleri
TÜİK tarafından açıklanan Gelir İdaresi Başkanlığı’na KDV
beyannamesi veren bütün girişimler endeks hesabına dahil
edilerek hesaplanan temmuz ayına ilişkin inşaat, hizmet ve
ticaret sektörlerini kapsayan ciro endeksi %45,1 artış gösterdi.
2021 yılı Temmuz ayında aylık inşaat ciro endeksi %2,8 azaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Konut Satış İstatistikleri
TÜİK tarafından ağustos ayına ilişkin açıklanan konut satış
istatistiklerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık
bazda %17 azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %63
azaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Konut Satış İstatistikleri
İlk sekiz aylık seyir incelendiğinde ise ağustos ayı en yüksek
konut satış rakamına ulaşıldığı ay oldu. Aynı şekilde ipotekli
konut satışları da ocak ayından bu yana artış ivmesinde.
Ağustos ayında ipotekli satışlarda yılın ilk gününe göre %100
artış görüldü. Ancak yıllık bazda değerlendirildiğinde %84,3
geriledi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Konut Fiyat Endeksi
TCMB tarafından temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksleri
yüksek düzeydeki artışını sürdürüyor. İstanbul’da konutta metre
kare fiyatları 6924,8 TL’ye kadar ulaşmış durumda. Aydın,
Denizli, Muğla konut fiyat endeksi en yüksek artış gösteren iller
arasında.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Konut Fiyat Endeksi
Geçtiğimiz yıl konuta yönelik kampanyalar ile yaşanan talep ile
diğer taraftan inşaat girdi malzemelerindeki yüksek fiyat
artışlarının konut fiyatlarına yansıdığını görmekteyiz. Konut
kiraları da aynı ölçüde sürekli yükselişte. Keza yüksek öğretimde
yeni öğrenim yılının eylül/ekim aylarında başlamasıyla kira talep
artışı fiyatlara da yansımış durumda.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Perakende Satış İstatistikleri
Perakende satış istatistiklerinde Nisan 2021 yılında artış hızında
düşüş görülmekte. 2020 yılında Mart-Nisan-Mayıs aylarında
düşüş olmuş Haziran ayında yeniden yükselişe geçmişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Beklenti Anketi
TCMB tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketine göre yıl
sonu ve 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yukarı revize edildi.
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir
önceki anket döneminde olduğu gibi %19 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

TCMB Efektif Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış Euro Kuru
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftalık Kur Hareketleri
Dolar/TL yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Hafta içi
8,45 kritik seviyesinin üstüne çıktı. Hafta içi dolar endeksinde
ciddi bir hareket olmamasına karşılık TL’de hızlı değer kaybı
yaşandı. TL benzer para birimlerine göre en fazla değer kaybı
yaşayan para birimi oldu.
Bu hafta ekonomiye ilişkin siyasi otoriteler tarafından yapılan
açıklamalarla piyasada tepki alımları gerçekleşti. Cuma günü
yayımlanan TCMB beklenti anketi sonrasında tepki alımları
devam etti.
Haftaya 92,68 değeri ile başlayan dolar endeksi 92,82 değerine
yükseldi. Euro/Dolar paritesi hafta içi dalgalı bir seyir izledi.
Euro/TL yeniden 10 TL seviyesinin üzerinden işlem gördü.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Altında Haftalık Görünüm

ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta içi %1,326 seviyesinden Cuma
günü %1,329 seviyesine yükseldi. Buna karşılık altının ONS fiyatı
1.793’ten hafta içi 1.753 dolar seviyesine kadar geriledikten
sonra, 1.767 dolar seviyesine yükseldi.
Bu hafta küresel piyasalarda risk iştahı düşük oldu Küresel
büyüme endişeleri, Çin’den gelen büyük şirketlerin geri
ödemelerinin düşük olması piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Kaynak:,Bloomberg HT

Yurt içinde gram altın, dolar/TL’den destek bularak yükseliş
yönünde eğilim gösterdi. Çarşamba-Perşembe 480 TL
seviyesine kadar gerileyen gram altın Cuma 488 TL seviyesine
yükseldi. Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %7,81
kazandırırken 10 gün öncesine göre %0,63 kazandırdı. Çeyrek
altın cuma günü 797,93 TL’den satış gördü.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Emtia Piyasası

Geçen hafta petrol fiyatları 73-75 dolar seviyesi arasında satış
gördü. Bu hafta ekonominin gündemini emtia fiyatları ve de
özellikle doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş oluşturdu.
Meksika Körfezi’nde İDA kasırgası sonrası iyileşme tam olarak
sağlanamadı. Ancak üretimde belirgin bir toparlanma da olduğu
söylenebilir.
Emtiada demir tarafında da oynaklık söz konusu. Geçtiğimiz
aylarda 200 dolarlara kadar yükselen demir 100 dolar
seviyelerine geriledi. Fiyat düşüşünde özellikle Çin’den gelen
talep daralması etkin oldu.
Yurt içinde de bir taraftan sanayi üretimindeki artışla enerji
ihtiyacının artması diğer taraftan kurdaki hareket ile enerji girdi
maliyetleri yukarı yönlü hareket etti.

Kaynak: OPEC
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EKONOMİDE BU HAFTA
Para-Banka İstatistikleri

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye
Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;
10 Eylül itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya
göre 15,3 milyar TL arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 100
milyon dolar azalış gösterdi.

Kaynak:
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

10 Eylül itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında
toplam bakiye 183,7 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.

EKONOMİDE BU HAFTA
Para-Banka İstatistikleri

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam
tutarı bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,9 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
%22,4 ve %22,3 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

596

581
567

561

533

13.EYL

14.EYL

15.EYL

16.EYL

17.EYL

Yayımlanan İhale
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı
sıkıntıları iyi biliyoruz, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz"
dedi.
Fitch, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye
yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşu, küresel ekonomiye
ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 6,3'ten yüzde 6'ya düşürdü.
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve
döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,34 kayıpla
1.419,43 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük
1.412,23 puanı, en yüksek 1.447,96 puanı gördü.
TCMB rezervlerinde 5 yıl sonra bir ilk
TCMB’nin toplam rezervleri 10 Eylül haftasında 120,1 milyar
olarak kaydedildi. Böylelikle 2016 yılından bu yana ilk kez
toplam rezervler 120 milyar doları aştı. Rezerv artışı büyük
oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF
kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın altımı ile
gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
6 ayın en büyük yabancı yatırımcı girişi
Yabancı yatırımcı, 10 Eylül haftasında 281 milyon dolarlık net
portföy girişiyle TCMB’de Başkan değişikliğinin yaşandığı 26
Mart haftasından bu yana en büyük girişi gerçekleştirmiş oldu.
TCMB, reeskont kredileri koşullarında değişiklik yaptı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracat ve döviz kazandırıcı
hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında
değişiklik yaptı.
Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı
Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz
Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te sondaja başladığı
bildirildi.

Harran Ovası Sulaması
DSİ ARŞİVİ
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
ABD’de tüketici güveni Eylül’de tahminlerin altında kaldı
ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Ağustos’taki 70.3
seviyesinden 71’e yükseldi. ABD’de tüketici güveni Eylül’de
yükseldi ancak yine de on yılın en düşük seviyelerinde kalmaya
devam etti.
Biden harcama paketi için Demokratlar üzerindeki baskısını
artırdı
ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü Beyaz Saray’da yaptığı
konuşmada, “Uzun süredir, bu ekonomi en üst gelir
grubundakiler için harika işledi. Şimdi artık çalışan insanları
tekrar ekonomiye katma zamanı” dedi.
Rabigh Rafineri Tesisleri S. Arabistan
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Küresel pay piyasaları ekonomik toparlanmaya ilişkin artan
endişeler ve Çin'deki regülasyon adımlarıyla satıcılı bir seyir
izlerken, gelecek hafta gözler, başta ABD Merkez Bankası (Fed)
olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının para politikası
kararlarına çevrildi.
BM: Küresel ekonomi 2021'de yüzde 5i3 ile son 50 yılın en hızlı
büyümesini gerçekleştirecek
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),
küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,3 genişleyerek yaklaşık 50
yılın en hızlı büyümesini gerçekleştireceğini bildirdi.
ABD’de sanayi üretimi tahminlerin altında kaldı
ABD’de sanayi üretimi Ağustos’ta imalatçıların hammadde ve
istihdam sıkıntılarının yanı sıra Ida kasırgası nedeniyle
tahminlerin altında arttı.
İngiltere’de enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine yükseldi
Ülkede beklentileri aşarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşen
enflasyonda, gıda, akaryakıt ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki
artış etkili oldu.
ABD'de bütçe açığı Ağustos'ta azaldı
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın
aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 azalarak 171 milyar
dolar oldu.
33

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Moğolistan'da Serbest Ticaret Bölgesi Çalışmaları Devam Ediyor.
15 Eylül'de Moğolistan Başbakan Yardımcısı S.Amarsaikhan,
Selenge vilayetindeki Altanbulag serbest bölgesinde yürütülen
çalışmaların hızlandırılması için yerinde incelemelerde bulundu.
Slovenya'da 2 Milyar Euro'luk Sağlık Yatırım Planı Onaylandı
Ulusal Meclis, ulusal sağlık sisteminin kapasitesini genişletmek
için önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık yatırımlarına 2 milyar
Avro'luk harcama imkanı getiren yasayı bugün onaylamıştır.
Tutar, 2021'den 2031'e kadar düzenli yıllık bütçelerde güvence
altına alınacak.
Aşkabat Basit Elektrik Çevrim Santrali
ÇALIK

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Yunanistan’da Sanayi Fiyatları Yükselişte
Yunan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından açıklanan verilere
göre, sanayi ithalat fiyat endeksi, bu yaz Yunanistan'da akaryakıt
ve diğer emtia fiyatlarında açıkça görüldüğü üzere, Temmuz
ayında yıllık bazda %21,2 artmıştır. Endeks Haziran 2021'e göre
aylık %2,2 artış göstermiştir.
Moldova Müteahhitlik Sektörü
Moldova Ulusal İstatistik Bürosu, müteahhitlik hizmetleri
hacminin 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2020 yılının
aynı dönemine kıyasla % 17,1 oranında artarak 5,4 milyar MDL
(305,9 milyon ABD Doları) olarak gerçekleştiğini açıklamıştır.
Etiyopya’da Vergi Oranlarında Revizyon
Etiyopya Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV), gelir
vergisi, ciro vergisi ve diğer vergi planları dahil tüm vergi
planlarının revizyon sürecinde olduğunu ifade etti.
Etiyopya’da E-Vize Uygulaması Yeniden Başladı
Etiyopya göçmenlik bürosu, e-vize hizmetinin yeniden
başladığını duyurdu. Etiyopya Göçmenlik Bürosu, 18 Haziran
2021'den bu yana tüm yolcular için varışta vize verilmesini ve EVize sağlanmasını askıya almıştı.

KÜLTÜR SANAT

Dünyanın en eski sanat eseri bulundu: 226 bin yıllık
Dünyanın en eski sanat eseri Çin'in Tibet platosunda yer alan bir
kayada ortaya çıkarıldı.
Çin’in Guangzhou Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünyanın
şimdiye kadar bilinen en eski sanat eserini bulduklarını açıkladı. İlk
kez 2018 yılında Tibet Platosu'nda yer alan Quesang
kayalıklarında keşfedilen el izleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı.
Resimlerin 226 bin yıllık olduğu ve Denisova insanlarının çocukları
tarafından yapıldığı belirlendi.
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KÜLTÜR SANAT

İş Sanat Klasik Müzik Konserleri
Resitallerden oda müziği topluluklarının konserlerine İş Sanat ev
sahipliğinde gerçekleşen klasik konser kayıtlarına İş Sanat’ın
Youtube sayfasından ulaşabilmek mümkün.
Konser kayıtlarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

Murathan Mungan Şarkıları Senfonik
Maskeli Balo, Telli Telli, Eskiden, Çember, Fırtına, Ağır Kapı, Olmasa
Mektubun, Aşk Yeniden gibi Murathan Mungan imzalı şarkılar
senfonik düzenlemelerle 23 Eylül akşamı Turkcell Vadi Açıkhava’da
seyircisiyle buluşacak.
Ceylan Ertem, Damla Sönmez ve Demet Sağıroğlu’nun solo ve
birlikte söyleyecekleri şarkılarla müzikseverlere keyifli anlar
yaşatacakları konserde sanatçılara 30 kişilik İstanbul Akademi
Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
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