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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.
20- 26 Eylül haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan
konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini sizler
için derledik.
Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…
Silvan Barajı ve HES İnşaatı
İLCİ
………………………
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HİDROKAR İNŞAAT

Başkan’ın Mesajı

Demiryollarımızın 165. Yılı
Ulu Önder Atatürk 1931 yılında
Fevzipaşa-Malatya demiryolu hattının
açılışı için geldiği Malatya’da şöyle
diyordu:
“Türkiye Hükûmetinin tespit ettiği projeler dahilinde belirli
zamanlar içinde vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine
bağlanacaktır. Bütün vatan bir demir kitle hâline gelecektir.
Demiryolları memleketin tüfekten toptan daha önemli bir
korunma silâhıdır. Demiryollarını kullanacak olan Türk milletinin
refah ve medeniyet yollarıdır”.
Ülkemizin en güzide kurumlarından TCDD’nin köklü geçmişini
İnşaat Sanayii Dergimizin son sayısında siz değerli
okuyucularımızla buluşturuyoruz. Demiryollarımızın tarihi
sadece yatırımların değil, sanayileşmenin, gelişmenin,
medeniyetin tarihine ışık tutan etkileyici öykülerle dolu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda
ülkemizi demir ağlarla ören Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları’nın 165. yılını en içten duygularımla kutluyorum.
Esenlikler dilerim.
Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

ÇALIŞMA HAYATI
Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak
tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlendi.
Resmi Gazete’nin 24 Eylül 2021 tarihli sayısında yayımlanan
yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda
yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlendi.
Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar,
muhataplara ilişkin bu Yönetmelik ile belirlenen hükümler
çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek.
5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası
hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen
sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi
kullanmak zorunda olacak.
Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler,
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde
başvuru yapacaklar.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra
çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya
ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde,
belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla
olacaktır.

sigortalı
başladığı
Kurumca
yükümlü

Yönetmeliğe bağlantıdan erişebilirsiniz.
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GÜNDEM
Turizm

Resmi Gazete’de plaj işletmelerinin
asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve
esasların belirlendi.
Resmi Gazete’nin 25 Eylül 2021 tarihli sayısında basit konaklama
tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri
ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
amacıyla bir yönetmelik yayımlandı.
Buna göre plaj işletmelerinde bulunması gerekli asgari nitelikler
belirlendi.
Flow Datça Surf & Beach Hotel
ÖZDEMİR
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GÜNDEM
Turizm
Bundan böyle plajlarda,
➔ Açık olarak düzenlenebilecek şekilde idari üniteler kurulacak.
➔ Soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için
ayrı tuvaletler olacak.
➔ Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti
verilecek.
➔ Personele işlerine uygun kıyafet temin edilecek.
➔ Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran
gözetleme kulesi bulundurulacak.
➔ Bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi
malzemeler olacak.
➔ Yüzme alanının sınırları şamandıralarla belirlenecek.
➔ İlkyardım malzemeleri ve plajda yeterli sayıda çöp kutusu temin
edilecek. Plaj alanının temizliği ve bakımı sürekli olarak
yapılacak.
Casa Costa Hotel Bodrum
GÜVENSOY
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ATAMALAR

Sayıştay Daire Başkanlığına
6. Daire Üyesi Sn. İsmail DESTAN
seçilmiştir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcılığına
Sn. Cemal Cihan COŞKUN

atanmıştır.

Kasımlar Barajı ve HES Isparta
GÜLSAN
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TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki
Yeterlilik Sınavlarımız
→ Astaldi Türkerler Ortak Girişimi Ankara Şantiyesi İnşaat İşçisi,
→ Fernas A.Ş. Aydın Kuyucak Şantiyesi İnşaat İşçisi,
→ Pamukkale Boya İzmir, Konya, Ankara, Isparta, Bursa, Afyon
İnşaat Boyacısı.
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FAALİYETLERİMİZ
Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu 21 Eylül 2021’de İstanbul’da bir araya geldi.
Eylül ayı yönetim kurulu toplantımız bu kez İstanbul’da
düzenlendi.
Toplantıya Sendikamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tekfen
İnşaat ve Tesisat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Kafkaslı
ev sahipliği yaptı. Toplantı öncesinde Kurul üyelerince Kuzey
Marmara Otoyolu (KMO)’na şantiye ziyareti düzenlendi.
Ziyarete Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Türkiye MYM Yönetim
Kurulu Üyesi ve KMO Genel Müdürü Sn. Aynur Uluğtekin ev
sahipliği yaptı.
Toplantıda sektör sorunlarına ilişkin çözüm önerileri oluşturuldu.
Sektörün faydasına sunulacak güz dönemi faaliyetlerine ilişkin
hedefler üzerine karara varıldı.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Merdan Hürmeydan, Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Kızılırmak, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Leven Kafkaslı, Cem
Çeliker
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EKONOMİDE BU HAFTA
FED Faiz Kararı
Amerikan Merkez Bankası tarafından piyasaların yakından takip
ettiği politika faizlerine ilişkin karar açıklandı. FED Faiz kararında
herhangi bir değişikliğe gitmemekle birlikte 2022 yılında FED’in
faiz artırımı beklenmekte. FED toplantısından öne çıkan karar ise
önümüzdeki dönemlerden itibaren varlık alımlarında azalışa
geçilebileceği kararı oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
TCMB Faiz Kararı
Merkez Bankası politika faizinde 23 Eylül 2021 tarihli toplantı
sonrasında 100 baz puan ile 16 ay sonra ilk defa indirime gitti.
Son yayımlanan metinde öncekiler ile kıyaslandığında görülen
en önemli fark «sıkı para politikası» ve «politika faizinin
enflasyon üzerinde belirleneceği» ifadelerinin kalkması oldu.

13

EKONOMİDE BU HAFTA
TCMB Faiz Kararı
Son altı aydır faizi %19 düzeyinde sabit bırakan Merkez
Bankasının politika faizini %18’e düşürmesinin ardından piyasada
önemli bir oynaklık yaşandı. Piyasa faiz kararının devamında ilk
etapta ticari faizlerin %20-21’lere, mevduatta ise 50 baz puanlık
azalış beklenmekte.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Tüketici Güven Endeksi
Tüketicide güven 2021 yılının Eylül ayında yeniden yükselişe
geçti. Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 gerileyen endeks
bu ay %1,8 oranında yükseldi. Ancak almış olduğu değerin
100’den küçük olması tüketici durumunda kötümser durumu
işaret etmekte. Tüketicide Güven Endeksi eylül değeri 78,2 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
OECD Ekonomik Görünüm
Ara dönem ekonomik görünüm raporunu açıklayan OECD 2021
yılında dünya için büyüme tahminini 0,1 oranında azaltarak %5,7
olacağını tahmin etti. 2022 yılı için büyüme tahmini ise %4,5
oldu. Raporda genel olarak dünyada aşılama oranlarındaki
belirsizliğin büyümeyi etkilediği ifade edildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
OECD Ekonomik Görünüm
OECD, Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için 2021 yılı
ekonomik büyümesini %2,7 yukarı revize ederek %8,4 olacağını
tahmin etti. Raporda bazı ülkelerde enflasyon eğilimindeki
yükselişe dikkat çekerek içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu
Arjantin, Meksika, Rusya gibi yükselen piyasa ekonomilerinde
yukarı yönlü sürprizlerin devam edebileceği belirtildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Güven Endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından inşaat, hizmet, perakende
sektörlerini içeren güven endeksleri açıklandı. Hizmet ve
perakende sektöründe güven endeksi artarken inşaat
sektöründe güven endeksi azaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Güven Endeksi
İnşaat sektöründe güven endeksi kötümserliği işaret eden 100
değerinin altında kaldı. Son 3 yılın Eylül ayı sırasıyla 69,3(2019),
91,7(2020), 89,2 (2021) oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Reel Kesim Güven Endeksi
İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi Eylül
2021 döneminde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 113,4
seviyesinde gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi
Gıda enflasyonunda eğilim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de yükseliş eğiliminde. Tarımsal girdi fiyat endeksleri de aynı
şekilde sürekli yükseliş göstermekte. Son bir yılda grafik yukarı
yönlü artışını sürdürüyor.
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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
Bu hafta piyasalar FED ve Merkez Bankasının kararına odaklandı.
Haftaya kısmen yatay seyirde başlayan dolar/TL faiz kararı
sonrasında yukarı yönlü hareket etti.
Gelişmekte olan para birimleri bu hafta dolara karşı değer
kazanırken, TL nerdeyse tek negatif ayrışan para birimi oldu.
Cuma dolar/TL 8,88 seviyesi ile en yüksek oranları gördü.
Haftaya 93,28 değeri ile başlayan dolar endeksi 93,14 değerine
indi. 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

FED’in varlık alımında kademeli azaltmaya gideceği söyleminin
ardından S&P’da yükselme ve ardından 10 yıllık ABD tahvil
faizlerinde hızlı yükseliş görüldü.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,31’den Perşembe günü %1,43
seviyesine kadar yükseldi. Buna karşılık altının ONS fiyatı 1.793
dolardan 1.753 dolar ile son dönemlerin en düşük seviyesine
geldi. Ancak hafta boyu küresel piyasaları etkileyen Çin firması
Evergrande’nin yaratabileceği borç krizine dair endişelerle
altının ons fiyatı yeniden yükseldi.

Yurt içinde ise haftaya 486 TL seviyesinde başlayan gram altın,
dolar/TL’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü
dengelemesiyle 491 TL civarında işlem gördü.

Kaynak:,Bloomberg HT

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %9,66 kazandırırken 10
gün öncesine göre %2,22 kazandırdı. Çeyrek altın cuma günü
815,95 TL’den satış gördü.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Emtia Piyasası

Geçen hafta petrol fiyatları 73-75 dolar seviyesi ile satış gördü.
Petrol Cuma günü 77 doların üzerine çıkarak son altı ayın en
yüksek seviyesine taşındı.
Petrol fiyatlarının artışında enerji krizinin derinleşmesi, küresel
enerji piyasalarının giderek sıkılaşması ve Çin’den gelen stratejik
rezervlerinden ilk petrol satışı oldu.
Bu hafta kalay fiyatları güçlü talebin etkisiyle en yüksek
seviyelerine ulaştı.

Kaynak: OPEC

Yurt içinde de bir taraftan sanayi üretimindeki artışla enerji
ihtiyacının artması diğer taraftan kurdaki hareket ile enerji girdi
maliyetleri yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Para-Banka İstatistikleri

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye
Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;
17 Eylül itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya
göre 37 milyar TL arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 900
milyon dolar azalış gösterdi.

Kaynak:
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

17 Eylül itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında
toplam bakiye 181,4 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 271 milyon 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 %1,35-2,05 oranlarında işlem gördü.

Kaynak: TCMB

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. TL ticari
kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı son iki haftalık veriler ile
%20,4 ve %20,5 olarak gerçekleşti
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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

Dolar, zirveyi 8,85'in üzerine çıkardı
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimiyle 8,80'i aşarak rekor
kıran dolar/TL, tarihi zirvesini 8,85'in üzerine taşıdı.
TCMB rezervleri 120,8 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri
17 Eylül haftası itibariyle 120,8 milyar dolara yükseldi. Aynı
haftada net rezervler 28,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net
rezerv ise eksi 40,2 milyar dolar oldu.
Erdoğan: 5 zincir market piyasayı alt üst ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatla mücadele konusunda 5
zincir markete işaret etti ve "Piyasayı alt üst ediyorlar" yorumunu
yaptı.
Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi
ONUR TAAHHÜT
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

5 zincir market için müfettiş görevlendirildi
Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat
artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri
görevlendirildiğini açıkladı.
Yerlinin hisse portföyü yüzde 52 büyüdü
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ağustos finansal piyasa özet
verilerine göre, son bir yılda yerli yatırımcıların hisse senedi
varlıkları yüzde 52 artarak 413.5 milyar liraya çıktı.
Varank: Elektrikli araçta ÖTV artışı lüks araçlara yönelikti
Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank elektrikli araçlarda
ÖTV artışı ile ilgili, "İthal lüks otomobillere dönük bir ayağı vardı.
Maalesef lüks otomobilleri daha uygun fiyatlarla Türkiye’ye
getirmeye çalışanlar oldu ona dönük bir hamle" şeklinde
açıklamada bulundu.

Mahall Ankara
TÜRKERLER
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
ABD Hazine Bakanı Yellen: Ülkenin temerrüde düşmesi tarihi bir
mali krizi tetikleyebilir
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin temerrüde düşmesinin
"tarihi bir mali krizi" tetikleyebileceğini belirterek, Kongre'nin
federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda
bulundu.

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi
değiştirmeyerek yüzde 0.1’de bıraktı. Banka üçüncü çeyrek
büyüme tahminini yüzde 2.9’dan yüzde 2.1’e düşürdü.
İngiltere, ABD'yle serbest ticaret anlaşması beklentisini düşürdü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki
ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakeresine
yanaşmamasının ardından ticarette "kademeli adımlar"
atacaklarını söyledi.
BM Enerji Zirvesi'nde yenilenebilir enerji için finansman ve
yatırım taahhüdü
Birleşmiş Milletler (BM) Enerji Zirvesi'nde, yenilenebilir enerji
kaynaklarının artırılması için hükümetler ve özel sektörün 400
milyar dolardan fazla finansman ve yatırım taahhüdü verdiği
bildirildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya
Norveç, faizi artıran ilk G10 ülkesi oldu
Norveç Merkez Bankası, faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan
artırdı. Norveç, bu hamlesiyle faiz artışına giden ilk G10 ülkesi
olarak kayıtlara geçti.
ABD’de ekonomik aktivite Eylül’de yavaşladı
ABD’de Eylül ayında delta varyantı endişeleri ve arz zincirindeki
sıkıntılar nedeniyle hizmet ve imalat PMI endeksleri geriledi.
En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo
Forbes dergisi, bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusunu
belirledi. Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız
Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada
yer aldı.

Kuzey Irak Khabat Kombine Çevrim Santrali
GAMA
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Bulgaristan’da Yatırımlar
Endüstri Parkları Yasası'nda yapılan düzenlemelerden sonra
endüstri parklarının sahipleri, daha önce olduğu gibi potansiyel
yatırımcılara sadece mülk kiralamakla kalmayıp artık mülk, arazi
ve binaları satabilecekler..
Ukrayna’da yolların kullanımı
12 tonun üzerindeki kamyonlar tarafından Ukrayna’daki belli
başlı yolların kullanımı için ödeme yapılacağına dair yasa tasarısı
onaylandı.
Tiflis Havalimanı
TAV

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Avusturya Covid-19 Ekonomik Etkileri
Covid-19 salgını son dönemdeki ekonomik yükselişe rağmen,
son altı ayda Avusturya şirketlerine ekonomik zorluklar yaşattı.
Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (WIFO) tarafından
yapılan ankete göre, Avusturyalı şirketlerin yaklaşık % 73'ü son
altı ayda ticari faaliyetlerinde bozulma bildirmiştir.
Filipinler Covid-19 Ekonomik Etkileri
Pandeminin ve karantinaların Filipin toplumu üzerindeki
maliyetinin 2020'de yaklaşık 87 milyar ABD Doları ulaştığı
tahmin edilmektedir.
Danimarka Covid-19 Ekonomik Etkileri
Danimarka Merkez Bankası pandeminin mevcut seyrinde çarpıcı
bir değişiklik olmaması halinde 2021 yılında ülke ekonomisinin
son 15 yılın en büyük büyüme oranını kaydederek, yüzde 3,8
büyümesini beklediklerini açıklamıştır.
Belçika Covid-19 Ekonomik Etkileri
Belçika’da 30 Eylül’de sona erecek geçici işsizlik uygulaması,
serbest meslek sahiplerine dönük destekler ve yaşlılar için gelir
garantisi programı yararlanıcıları için ilave 50 Avro koronavirüs
primi uygulaması yıl sonuna kadar uzatılmaktadır.

ÜYELERİMİZDEN
IC İÇTAŞ İNŞAAT

IC İçtaş İnşaat’ın inşa ettiği “Türkevi” New York’un ikonik
binaları arasında yerini aldı
IC İçtaş İnşaat ve Amerikalı
inşaat şirketi Tishman
ortaklığında, New York’ta inşa
edilen Türkevi’nin açılışı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından
gerçekleştirildi.
Zarif ve simgesel bir yapı olarak,
modern görünümü ile New York
gökdelenleri arasına katılan
Türkevi, Manhattan’ın ikonik
binaları arasında yerini aldı.

New York’taki Birleşmiş Milletler binasının karşısına, 20 bin m2’lik
bir alana inşa edilen Türkevi, 35 katlı bir bina ve 171 metre
yüksekliğindedir. New York’un gökyüzüne lale formunda yükselen
Türkevi ayrıca Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor.
Yağmur sularını depolayacak bir sistem kurulduğu Bina, ayrıca
“Leed Silver” yeşil bina sertifikasına uygun olarak yapıldı.

ÜYELERİMİZDEN
DLSY

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki
Kedi Yolundan Asya’dan Avrupa’ya Yürüdü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale
Köprüsü’nde incelemelerde bulundu, köprü üzerinde bulunan
kedi yolundan Asya’dan Avrupa’ya yürüdü.
1915 Çanakkale Köprüsü’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi
veren Karaismailoğlu, artık ‘Asırların hayali’ için geri sayım
başladı diyebiliriz.” dedi.
Olağanüstü standartlarda inşa edilen köprüde 162 bin
kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa
dönecek kadar çelik tel kullanıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Ortak Paylaşım Forumu

TİSK, Ortak Paylaşım Forumu’nda Bir Kez Daha
«Birlikte Mümkün» Diyecek
14-15 Ekim 2021
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK),
çalışma hayatının Davos’u
kabul edilen Ortak Paylaşım
Forumu’nun üçüncüsünü bu
yıl 14-15 Ekim’de
düzenleyecek.
Yeniden “Birlikte Mümkün Türkiye” denecek forumda, çalışma
hayatının üçlü sacayağını oluşturan kamu, işçi ve işveren tekrar
bir araya gelecek.
“İşimizin Yarını” ana teması ile gerçekleşecek Forumda, İşimizin
Yarınında Gençler, İşimizin Yarınında Kadınlar ve Kayıtlı
İstihdama Bakış konuları ele alınacak. Ortak Paylaşım Forumu,
salgın koşullarına uygun şekilde MESS Teknoloji Merkezi’nde
(MEXT) kısıtlı fiziki katılımla gerçekleştirilecek.
Okuyucularımız tüm programı çevrim içi takip edebilirler.
www.ortakpaylasimforumu.org
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31. Akbank Caz Festivali
"Yeniden Şehrin Caz Hali" temasıyla düzenlenen 31. Akbank Caz
Festivali, bu yıl 1-10 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.
Festival, 10 farklı mekânda, Türkiye Caz sahnesinden 100’ün
üzerinde sanatçıyı ağırlayacak.
Müzikseverlere caz ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir
seçki sunacak festival, 1 Ekim'de Galataport İstanbul Paket
Postanesi'nde "Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble"
konseriyle başlayacak.
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73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
«Televizyonun Oscarları» olarak anılan 2021 Emmy Ödülleri
sahiplerini buldu.
Ted Lasso'nun komedi, The Queen’s Gambit’in mini dizi
kategorilerinde öne çıktığı gecede, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne
"The Crown" layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia
Colman "En İyi Kadın Oyuncu", Josh O’Connor, “En İyi Erkek
Oyuncu” ödülünü aldı.
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25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin biletleri 25 Eylül'de satışa çıkıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25.
İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla yola çıkan 25.
İstanbul Tiyatro Festivali bir ay boyunca, fiziki ve çevrimiçi olmak
üzere toplam 25 yerli ve uluslararası yapımı ağırlayacak.

Festival biletleri, 25 Eylül Cumartesi günü satışa sunulacak.
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«Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli
Ekonomiye Kazandırılması» için süreç devam etmektedir.
Son tarih 31 Aralık 2021.
BDDK bu hafta sayfasında yayımladığı duyuru ile buna ilişkin
hatırlatma yaptı
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında “Hızlı Erişim”
alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden
Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli
Ekonomiye Kazandırılması Rehberine ulaşmak için tıklayınız..

HATIRLATMA

Covid -19’da vaka durumundaki tedirgin edici tabloya ilişkin Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül 2021’de twitter hesabından önemli
bir mesaj yayımladı:
ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR!
Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde
karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz
zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız.
Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz.
ENKA

43

