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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

4- 10 Ekim 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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Küresel ısınmaya karşı atılan en önemli adımlar biri olan ve tüm

dünyada 197 ülkenin imzacısı olduğu Paris İklim Anlaşması ile

sera gazı emisyonlarının azaltılarak, küresel ısınmanın

sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 derece ile sınırlandırılması

hatta 1,5 dereceye düşürülmesi hedefleniyor.

Ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olma kararını, 2053 yılı sıfır

emisyon hedefini ve 'yeşil kalkınma' hamlesini çok kıymetli

buluyoruz.

Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda önemli bir rol üstlenen

sektörümüz de sürdürülebilir üretim ve yatırım hedefi

doğrultusunda bu dönüşümde üzerine düşen sorumluluğun

bilinciyle çalışmalarını yürütecektir.

Geleceğimizi ortak akılla bugünden inşa etmeliyiz.

Sağlıklı, güzel bir hafta dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Geçtiğimiz haftanın en önemli 

gündem maddelerinden biri 

kuşkusuz Paris İklim Anlaşması’nın 

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak

yürürlüğe girmesi ve ülkemizin de bu 

önemli anlaşmaya taraf olmasıydı.



MALİ HAYAT

Gelir Vergisi Genel Tebliği
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Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; gelir veya kurumlar vergisi

mükelleflerinin tevkif yoluyla kesilen vergilerinin gelir veya

kurumlar vergisinden mahsubu ile kalan kısmının iadesine, geçici

verginin mahsup ve iadesine ve bu vergilere ait vergi

hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine yönelik

düzenlemelerin yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel

Tebliği’nde uygulama alanı kalmamış veya güncellenmesi

gereken konularda bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ 6 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Taldykol Gölü Arıtma Projesi Son Faz

ALSİM ALARKO



SEKTÖREL

Planlı İmar Yönetmeliği 
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Buna göre Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin

sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

«Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin

dahil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler barındıran

binalarda, taşıyıcı yığma taş dış duvarların tasarım gereği

genişliği 25 cm’den fazla olan kısımları…"

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına ise

aşağıdaki bent eklenmiştir.

Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin

dâhil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler barındıran

binalarda, tasarım gereği taşıyıcı yığma taş iç duvarların genişliği

12.50 cm’den fazla olan kısımları, taşıyıcı yığma taş dış duvarların

genişliği 25 cm’den fazla olan kısımları, bu yapıların statik

tasarım gereği düşey taşıyıcılar da bulunabilen ve bağımsız

bölüm net alanının %20’sini geçmeyen balkonları, bu yapıların

geleneksel mimari öğesi olan; bahçe ile irtibatı olup gerektiğinde

basamak ile çıkılan, binanın girişi ile beraber ya da çıkma veya

balkon altında yer alabilen, düşey taşıyıcılar ile desteklenen üst

örtüye sahip olabilen taşlık, dış sofa veya eyvan alanları…”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 

9 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 

değişikliğe gidildi.



SEKTÖREL

İnşaatlarda Atık Yönetimi
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Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliğinin 11 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci

maddeleri ile EK-3 yürürlükten kaldırıldı.

Bahse konu maddeler Geri Kazanım Tesisi İşletenlerin Görev ve

Yetkileri ile ilgili bağlantıdaki hükümleri içermekte.

Aynı Resmi Gazete’de 31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Getirme

Merkezi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliğinde Değişiklik

CEMİL ÖZGÜR

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=5401&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5


GÜNDEM

Çevre
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Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin amacı, atıkların

işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri

kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde

bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.

Yönetmelik atıkların, ekonomiye katkı sağlaması ve nihaî

bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri

kazanılmasını amaçlamıştır.

Atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerini içeren

Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

DİRGÜN İNŞAAT



GÜNDEM

Çevre
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Yönetmelik ile Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların

kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi ve kaynağında ayrı

biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esas

alınmıştır.

Buna göre;

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar,

Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık

işleme tesislerinde işlenebilecektir.

Evlerden kaynaklanan atık ilaçlar, ilaç satışı yapılan yerler ile

toplama noktası olarak belirlenen diğer toplama noktalarında

ve atık getirme merkezlerinde toplanacaktır. Evlerden

kaynaklanan atık ilaçların yönetimi mahalli idareler tarafından

sağlanacaktır.

Atık ilaçların toplanması için kullanılacak

biriktirme ekipmanları için beyaz renk kullanılacaktır. Bu

ekipmanlar içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına

imkân vermeyecek şekilde “Atık İlaç” ibaresi ile tesisi

edilecektir.

Atıklar kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilecek ve

kaynağında ayrı biriktirilen atıklar karıştırılmadan ayrı olarak

toplanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği’nde 9 Ekim 

2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  yönetmelik ile 

değişiklikler yapılmıştır.



GÜNDEM

Sıfır Atık Yönetmeliği
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Ayrıca; Alışveriş merkezleri, vatandaşlar tarafından atıkların

getirilip bırakılabileceği mobil atık getirme merkezi kuracaklar.

Zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri kapalı satış alanına sahip

satış noktaları, tüketiciler tarafından getirilen tehlikesiz nitelikteki

kâğıt, cam, metal, plastik atıklar ile satışı yapılması durumunda

pil, elektrikli küçük ev aletleri veya tekstil atıklarının ayrı olarak

biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek

yerlerde toplama noktaları çevre ve insan sağlığına yönelik

tedbirleri alarak oluşturmakla yükümlü olacaklar.

Vatandaşların erişilebileceği farklı yerlerde toplama noktalarının

oluşturulması amacıyla mobil atık getirme merkezleri

kurulacaktır.

TEPE PRIME



GÜNDEM

Paris İklim Anlaşması
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7 Ekim 2021 tarih ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de Birleşmiş

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21’inci Taraflar

Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına

22.04.2016 tarihinde imzalanan Paris Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir.

2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması uzun vadeli sıcaklık

hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi

seviyelerden 2°C (3,6°F) artış seviyesi ile sınırlı tutmaktır ve hatta

1,5°C çaba harcanmasıdır.

Paris Anlaşması uyarınca, her ülke küresel ısınmayı azaltmak için

üstlendiği katkıyı belirlemeli, planlamalı ve düzenli olarak

raporlamalıdır.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun  Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi- İstanbul

KALYON

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCresel_%C4%B1s%C4%B1nma


ETKİNLİK

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası
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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şura’sına, 55 ülkeden 13 bakan

katıldı. 105 firmanın yer aldığı Şuraya, 20 bin katılımcı ilgi

gösterdi. Ana oturumda 46, sektör toplantılarında 15,

Transporttech Salonunda 12 konuşmacı, alanındaki son

gelişmeleri değerlendirdi.

Şuranın son gün gerçekleştirilen sabah özel oturumuna

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

"12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" 6-8 Ekim tarihlerinde 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi



ATAMALAR
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı

8 Ekim tarihli Resmi Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kuruluna 

Ait Atama Kararları yayımlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcılığına

Sn. Aydın Cem ASLANBAY

atanmıştır.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

İÇTAŞ



ATAMALAR
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine

Sn. Birnur ERYOL

Sn. Emel AKA

Sn. Eyyup İNCE

Sn. Hakan Suha ALAN

Sn. Murat SERBES

Sn. Mustafa KÜÇÜKKARA

Ramazan Aytekin ERYILMAZ

Sn. Safinur ÖZTÜRK 

Sn. Zafer KÜTÜK 

atanmıştır.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi

CCN 



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

…………………………………………………………………………………..
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4 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer’inde

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu

Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki

Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım

Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına

Yönelik Çok Yıllı ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ Operasyonel

Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren

Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması

Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti

Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması

Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Burundi Cumhuriyeti

Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı

ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

…………………………………………………………………………………..
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7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti

Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün

Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine

İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

→ Paris Anlaşmasının İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması

Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Muratlı Barajı ve HES 

DSİ ARŞİVİ



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

04-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Fernas A.Ş. Aydın Kuyucak Şantiyesi İnşaat İşçisi,

→ Kolin İnşaat Antalya Nesma İnşaat İşçisi, Panel Kalıpçı

→ Yapı Merkezi Bursa TOGG Şantiyesi İnşaat işçisi,

→ Pamukkale Boya İzmir, Ankara, Bursa, Afyon, Konya İnşaat

Boyacısı,

→ Marshall Boya Ankara İnşaat Boyacısı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

Eylül ayı Yurt İçi ÜFE ve TÜFE endekslerine ilişkin rakamlar

açıklandı. Şubat ayından itibaren kademeli yükseliş gösteren

Yurt İçi ÜFE’de bir önceki aya göre 2,56 azalış oldu. TÜFE ise

artış yönündeki eğilimini sürdürmekte.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

Sektörümüze ilişkin ana girdiler ise Yurt İçi ÜFE’nin üstünde

artmaya devam ediyor. Dünyada artan enerji fiyatlarının yurt içi

endekslere de yansıdığı gözlemlenmekte. Bu dönemde kok ve

rafine petrol ürünlerinde yüzde 100’ün üstünde artış oldu. Aynı

şekilde demir ve metal ürünlerinde de bir önceki yıla göre

yüksek oranlı artış gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

Her geçen ay Yurt İçi Üfe ve TÜFE arasındaki makas artmakta.

Son ayların dikkat çeken grafiği ise Merkez Bankası politika

faizinin yıllık TÜFE’nin altında kalması. Merkez Bankası’nın Eylül

ayı toplantısında faiz oranını 100 baz puan indirmesi ile bu fark

daha fazla açıldı.

20



EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayına ilişkin finansal

yatırım araçlarının reel getiri oranı açıklandı. Buna göre Yurt İçi

Üfe ve TÜFE bazında bir önceki aya göre kazandıran tek yatırım

aracı Devlet İç Borçlanma Senetleri oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST

100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %7,96 oranında

yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı

olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %10,32 oranında

yatırımcısına kaybettirmiştir.
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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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Bu hafta dolar TL karşısındaki yükselişini sürdürdü. Haftanın son

iş gününde gün içi 8,97 TL seviyesi ile en yüksek değeri gördü.

Turizmde yılın son 3 ayına ilişkin pozitif beklentilerin dolar/TL’ye

de yansıması bekletişini oluşturmakta.

Haftaya 93,38 değeri ile başlayan dolar endeksi 94,26 değerine

yükseldi. Euro/Dolar paritesi ise hafta içi aşağı yönlü bir seyir

izledi.

Euro/TL 10,25 TL seviyesinin üzerinden işlem gördü.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta ABD’de işsizlik başvuruları beklenenden düşük geldi.

Veriler bir ayın en düşük seviyesi oldu. Buna paralel altının ONS

fiyatı düşüş gösterdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yönü bu hafta yukarı yönlü idi.

Cuma, gün içi 1,60 değerine kadar yükseldi. Buna paralel ONS

altın seviyesi ise 1,753 seviyelerine geriledi. Mayıs ayında altının

ONS fiyatı 1.900 seviyelerine kadar yükselmişti.

Gram altın yurt içi piyasalarda 500 TL seviyelerinde kaldı.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %11,64 kazandırırken 10

gün öncesine göre %1,83 kazandırdı. Çeyrek altın cuma günü

828,68 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Emtiada bu hafta gündem petrol fiyatlarındaki yükseliş trendi

oldu.

Fiyatlarda yükseliş emtianın geneline de yansıdı. Piyasalarda

yaklaşmakta olan kış nedeniyle doğalgaz ekonomilerin

gündemini oluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın

Ukrayna üzerinden de dahil olmak üzere Avrupa’ya gaz arzını

arttırmakta olduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu Enerji Şefi Kadri Simson birliğin doğal gaz

piyasa kurallarını yıl sonuna kadar revize ederek rekabetçiliği

azaltan ve ekonomik toparlanmayı törpüleyen yükselen

maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini söyledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

01 Ekim itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre 4 milyar azaldı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 3 milyar

dolar azalış gösterdi.

24 Eylül itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında

toplam bakiye 187,9 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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EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam

tutarı bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 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 %1,35-2,05 oranlarında işlem gördü.

Toplam kredilerin %37’sini konut kredileri oluşturdu. TL ticari

kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı son iki haftada

%20,5’teb, %20,2’ye geriledi.
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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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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Erdoğan: Küresel fiyat artışlarına karşı vatandaşımızı koruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel düzeyde enerji,

mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i,

5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." dedi.

TCMB/Kavcıoğlu: Manşet enflasyonu ikinci plana atmadık

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldiği

toplantıda enflasyonda geçici unsurların etkisini yitireceğini

öngördüklerini söyledi. Kavcıoğlu, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası

mevduat tercihlerinin güçlü kalmaya devam ettiğini de belirtti.

Kavcıoğlu, toplantıda manşet enflasyonu ikinci plana atmadıkları

mesajını da verdi.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentilerini revize etti

Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini

yüzde 5'ten yüzde 8,5'e yükseltirken 2022 yılı için büyüme

tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3'e ve 2023 beklentisini yüzde

4,5'ten yüzde 4'e düşürdü.

TCMB rezervlerinde sınırlı hareket

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 1 Ekim

haftasında 121,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt

rezervler 122,2 milyar dolar seviyesindeydi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Rekor haftasında döviz mevduatları geriledi

Dolar/TL kurunun 8,95'in üzerini test ettiği 1 Ekim haftasında

yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,5 milyar dolar düşüşle

232,7 milyar dolara geriledi.

Yabancının tahvil çıkışı sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirdiği

hafta tahvilde 6 ayın en yüksek çıkışını gerçekleştiren yabancı

yatırımcı takip eden haftada da tahvilde net satıcı konumunda

yer aldı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Morgan, Türkiye'yi '3 riskli' arasında gösterdi

Morgan Stanley, yayımladığı bir araştırma raporunda Polonya,

Güney Afrika ve Türkiye’nin S&P 500’de yaşanabilecek bir

düzeltmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu

söyledi.

Bakan Dönmez’den doğal gaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yılı,

tedarikçiler de sevkiyat programlarına uyduğu takdirde, sıkıntı

yaşamadan atlatmış olacağız." dedi. Dönmez, doğalgaz

fiyatlarıyla ilgili olarak da “Fedakarlık yaparak vatandaşa en az

şekilde yansıtıyoruz." dedi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

136 ülkeden küresel kurumlar vergisi anlaşmasına onay

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu

şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en

az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmanın

136 ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi karşılamadı

ABD'de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı.

Veriler Eylül'de yaratılan 194 bin istihdamın 9 ayın en düşük

istihdam artışı olduğunu gösterdi.

ABD'de temerrüt krizine Senato'dan çözüm geldi

ABD Senatosu'nda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç

limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya vardı.

IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere

dönmesi bekleniyor

Uluslararası Para Fonu, yüksek enflasyonun gelecek aylarda

devam etmesinin muhtemel olduğunu, 2022 ortasına kadar yeni

tip koronavirüs salgını öncesi seviyelere dönmesinin

beklendiğini duyurdu.

Almanya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü

Almanya'da sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 0,4 azalma

öngörülerine karşın yüzde 4 geriledi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de rekor dış ticaret açığı

ABD'de dış ticaret açığı Ağustos ayında tüketim ürünleri

ithalatının katkısıyla 73,3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

OPEC+ 400 binlik plana sadık kaldı

OPEC+ 400 bin varillik petrol üretim politikasını sürdürme

konusunda anlaştı.

Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

Küresel gıda fiyatları endeksi, eylül ayında 130'a yükselerek 10

yılın zirvesini gördü. Gıda fiyatları, yıllık bazda yüzde 32,8

yükseldi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Hindistan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası, herhangi bir değişiklik kararı

almayarak politika faizini yüzde 4'te sabit tuttu.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın düşüğünde

Eylül'de 19,6 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven

Endeksi, bu ay 16,9 puana geriledi.

Moody's'den bankalara iklim uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, iklim

değişikliğinin bankaların kredi kalitesi açısından büyük bir tehdit

olduğunu bildirdi.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Özbekistan- OSTİM İş Birliği

Özbekistan iş çevresi, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgeleri

yöneticisi olan "Ostim" ile işbirliği yapıyor. Buna ilişkin toplantı 4

Ekim günü Taşkent Hilton Oteli'nde yapıldı.

Yetkililerce projenin ilk kaynağı "Ostim"in kendi yatırım fonu

olduğu, bu özel fonun, yurtdışına gidecek girişimcilere

finansman sağladığı açıklandı.

İlave olarak finansman fonunun doğrudan bir yatırım fonu

olduğu, bu fon sayesinde girişimcilerimizin projelerinin %30'a

varan kısmının ülke ekonomisi için önemli olan alanlara

yatırılacağı, bunda da hükümetin 5 yıl sonra projeden çekilmesi

şartı olduğu belirtildi.

MEDİNE İSTASYONU

YAPI MERKEZİ



TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZDEN

Yunanistan Covid-19 Ekonomik Etkileri

Yunanistan'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler

kapsamında faaliyetleri kısıtlanan restoranlar, tiyatrolar ve

sinemalar, 9 Ekim Cumartesi gününden itibaren yeniden tam

kapasite faaliyet göstermeye başladılar. Sadece tam doz

aşılanmış kişilerin alınacağı Covid-free restoranlar faaliyetlerine

tam kapasite devam edebilecekken, diğer karma restoranlara

ilişkin detaylar Bakanlar kurulu kararı ile belirlenecektir.

Slovakya’da Karayolu İnşaatı İhalesi

Slovakya Ulusal Karayolu Şirketi, D1 Bratislava - Triblavina

karayolu uzantısına ilişkin inşaat işlerinin yürütülmesi için 127

milyon avro değerinde bir ihale duyurdu.

Malezya’da iş ve yatırım fırsatları

Pandemi nedeniyle Malezya'nın halihazırda uygulamakta

olduğu seyahat kısıtlamalarına rağmen, iş ve yatırım amaçlı

Malezya'ya gerçekleştirilmek istenen ziyaretlere ilişkin olarak

"One Stop Center" programı hakkında bilgi sahibi olmak

isteyenler için, Malezya Yatırım Geliştirme Kurumunca 13-15

Ekim 2021 tarihleri arasında webinar programları düzenlenecek.

Kayıt için: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_6QHzG1DJQpeLxj_h7Nnnzw

https://zoom.us/webinar/register/WN_6QHzG1DJQpeLxj_h7Nnnzw


KÜLTÜR SANAT

16. Contemporary İstanbul

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir

araya getiren 16. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesine

sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tersane İstanbul’da 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda, 47

galeri, 11 kurum, 436 sanatçı ve 1240 sanat eserine ev sahipliği

yapan Contemporary İstanbul, 10 Ekim Pazar akşamına kadar

devam edecek.
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KÜLTÜR SANAT

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Tanzanyalı romancı                 

Abdulrazak Gurnah kazandı

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı

Abdulrazak Gurnah kazandı.

Gurnah’ın Nobel’i ‘kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde

sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz

etmesinden dolayı aldığı’ ifade edildi.

Yazarla ilgili detaylı bilgiyi bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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KÜLTÜR SANAT

Uzayda çekilen ilk uzun metrajlı film: Vyzov (Sınanma)

Rusya, sinematografi tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibini

Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan’ın Baykonur üssünden

uzaya gönderdi.

Filmin yönetmeni Klim Şipenko, dünyanın uzayda çekilen ilk filmi

Vyzov'un (Sınanma) iki sahnesinin tamamlandığını açıkladı. Film

ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki

Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
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