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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

11-17 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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Gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra Dünyada durmaksızın artan

emtia fiyatları da hükümetleri zor durumda bırakıyor.

Salgınla mücadelede tüm ülkeler önlemlerini almaya devam

ediyor. Şanslıyız ki aşısı bulunmuş bir hastalıkla mücadele

ediyoruz. Salgının yolumuza engel olmaması için bilim

adamlarına kulak verip tam doz aşılamanın artmasına

ihtiyacımız var.

21. yüzyılın en büyük tehditlerinden Covid-19'a karşı insanlığı

korumaya alan aşının bulunmasında oynadığı rol ile ödül alan

iki değerli bilim adamımız Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur

Şahin'e Yunanistan’da "İmparatoriçe Theophano" ödülü

verilmesi bu haftanın en değerli konularından birisi idi.

Esenlikler Dilerim..

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Ekonomik büyüme endişeleri 

gelişmekte ülkelerin olduğu kadar, 

gelişmiş ülkelerin de gündeminde. 

Gıda enflasyonu sadece ülkemizde 

değil yaşanan iklim krizleri nedeniyle 

tüm dünyada artık iyiden iyiye 

hissedilmeye başlandı.



MEVZUAT

Elektronik İmza
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Yönetmelik ile kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika

yüklenmesine ilişkin genel hususlar belirlenmiştir.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı-ESHS kimlik kartına

uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan

farklı elektronik sertifikalar yükleyebilecektir.

Aynı zamanda başvuru sahibinin kimlik kartına nitelikli elektronik

sertifika yüklenmesi talebinin ön başvurusunu alabilecektir. Bu

başvurunun uygun bulunması halinde, başvuru sahibini nitelikli

elektronik sertifika yükleme işleminin yapılacağı Kart Erişim Cihazı

terminalinin olduğu yere yönlendirebilecektir.

ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulayarak uzaktan

gerçekleştirilen;,

Nitelikli elektronik sertifika yükleme,

Nitelikli elektronik sertifika yenileme,

Nitelikli elektronik sertifika iptal,

işlemlerinin kesintisiz olarak yapılmasını sağlayacaktır.

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi.



MEVZUAT

Çevre İzin ve Lisansları

Yapılan değişiklik kapsamında yazılı bir tebligata gerek

görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik ortamda e-izin

sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş

kabul edilecek.

Yönetmelikte e-izin sistemine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir.

buna göre geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve

lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda e-izin sistemi

üzerinden düzenlenecektir. İşletmelere verilen çevre izin ve lisans

belgeleri beş yıl süre ile geçerli olabilecek.

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı 

sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen Çevre İzin ve 

Lisans Yönetmeliğinde 16 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de

değişikliğe gidildi. Ayrıntılar bağlantıda.

FERMAK
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211016-2.htm


SEKTÖREL

Üst Yapı
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Bundan böyle,

Binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi

tarafından üstlenilecek.

Bina yüksekliği 21.50 m’den az olan binaların yıkımlarında

fenni mesuliyet aranmayacak.

Patlayıcı yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunlu

olacak.

Binaların, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve

Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki

belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliğe sahip, gerçek

veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında

yıkılması zorunlu olacak.

Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren

imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı,

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre

seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemeyecek.

Ayrıntılar bağlantıdadır

Binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile 

güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin 

usul ve esasları düzenlemek amacıyla 13 Ekim 2021 tarihli Resmi 

Gazete’de Yönetmelik yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211013-1.htm


KAMU İHALE KANUNU

Kurul Kararı

Kamu İhale Kurumu’nun web sayfasında yayımlanan duyuru ile:

Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici

iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine, eğer düzenlenmiş ise

iptal edilmesi gerektiğine dair alınan 16/12/2020 tarihli ve

2020/DK.D-417 sayılı Kurul kararının, 05.08.2021 tarihli ve

2021/DK.D-174 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmesi sonrasında, bu

karar ile iptal edilen 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı

kararın alınmasından önceki hukuki duruma geri dönülmüş olup,

gelinen aşama itibarıyla, mevzuatta aranan diğer şartların

sağlanması kaydıyla aşağıdaki hükümlere oy birliği ile yer verildi.

Adi ortaklıkların alt yüklenici olması ve bunlara alt yüklenici iş 

bitirme belgesi düzenlenmesi konusunda Kamu İhale 

Kurumu’nun son kararı yayımlandı.

Yukarı Afrin Barajı-Kilis

VESTAN
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KAMU İHALE KANUNU

Kurul Kararı

116/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan önce

düzenlenmiş olup, anılan karara istinaden idarelerce iptal

edilerek EKAP kayıtları silinmiş olan alt yüklenici iş bitirme

belgelerinin ilgili idaresince EKAP üzerinden tekrar

düzenlenmesi gerektiğine,

16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan sonra

idarelerce iptal edilmeyen alt yüklenici iş bitirme belgelerinin

geçerliğini koruduğuna,

16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan sonra

idarelere yapılan alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi

konulu başvuruların anılan karara istinaden reddedilmiş olması

halinde, bu başvuruların tekrar değerlendirmeye alınması

gerektiğine, karar verilmiştir.

Buna göre;

VEMAK İNŞAAT
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ETKİNLİK

Verimlilik Kongresi 
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Kreatif endüstrilerde üretimin kalitesi ve verimliliğine yönelik

olarak atılabilecek somut adımların ve olası risklerin

değerlendirilerek alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi ve yeni

yol haritalarının oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Haluk Pamir’in gerçekleştirdiği

panelde Genel Sekreter Yardımcımız Derya Karademir sektörde

verimliliği ve İNTES Akademinin çalışmalarını anlatan bir

konuşma gerçekleştirdi.

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi Ankara Bilim Üniversitesi 

ev sahipliğinde 15-16 Ekim'de ATO Congresiumda gerçekleştirildi.



ATAMALAR

11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkan Yardımcılığına

Sn. Taha ÇAKMAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Para Politikası Kurulu Üyeliğine

Prof. Dr. Sn. Yusuf TUNA

atanmıştır.

Al Khor Expressway Bağlantı Yolları Katar 

TEKFEN 



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

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

→ Kolin İnşaat Antalya Nesma İnşaat İşçisi, Panel Kalıpçı

→ Astaldi Türkerler Ankara Santiyesi Alçı Levha Uygulayıcısı,

İnşaat İşçisi, Endüstriyel Boru Montajcısı

→ Pamukkale Boya İzmir, Bursa, Afyon, Konya İnşaat Boyacısı.



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Ağustos ayı rakamlarını içeren işgücü rakamları 11 Ekim 2021

tarihinde yayımlandı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 11 bin kişi

arttı. Hizmetler sektörü ise 61 bin kişi azaldı. Temmuz ve

Ağustos ayında işsizlik %12,10 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

İnşaat sektöründe istihdam edilenlerin oranı %6,3 oldu. İnşaatta

istihdam edilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 190 bin,

bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 1 milyon 808 bin istihdam

sağlandı. Sanayide istihdam edilenlerin sayısı 6 milyon 172 bin

kişi olarak gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Esas işinde ve diğer işinde/işlerinde fiili olarak 40 saatten daha

az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten

ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek

olan kişilerin oranı gösteren zamana bağlı eksik istihdam ve atıl

iş gücü oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan

azaldı ve %22,0’a indi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

İŞKUR tarafından açıklanan Eylül 2021 dönemine ilişkin işgücü

istatistiklerine göre ilgili ayda İŞKUR aracılığıyla 126.899’u erkek,

79.647’si kadın olmak üzere 206.546 işe yerleşme

gerçekleştirildi. Eylül ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki

aya göre %4,9 artış göstererek 3.350.495 kişi oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 ayda inşaat sektöründe 97.331

kişi işe yerleştirildi. Yurt dışına ilk 9 ayda gönderilen işçi sayısı

10.275 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 7.600 idi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin

açıklanan konut satış istatistiklerine göre aylık bazda verilerde

son bir yıl içindeki en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Eylül

2021’de 147.143 konut satıldı. Temmuz 2020 döneminde konut

satışlarına sağlanan kolaylıklar nedeniyle 229.357 adet konut

satışı gerçeklemişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 

Konut kredi faizlerindeki yüksek oranlar doğrudan ipotekli

satışlara yansımakta. İpotekli satışlar yılın ilk 9 ayında bir önceki

yıla göre %64,3 geriledi. Eylül ayında 81 ilimizde en az konut

satılan il 14 konut satış sayısı ile Hakkari oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ciro Endeksleri

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamından oluşan

ciro endeksi 2021 yılı Ağustos ayında yıllık %48,1 arttı. İnşaat

sektörü Ocak ayında %4,2 artarak dip seviyesini gördükten

sonra kademeli yükselişe geçti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları

Merkezi Yönetim Bütçesi Eylül ayında 23,6 milyar TL açık verdi.

2020 Eylül ayında bütçemiz 29,6 milyar TL açık vermişti. Ocak-

Eylül 2021 döneminde 142 milyar 273 milyon TL değerinde

faiz harcaması yapıldı. Aynı dönemde faiz dışı harcamalar ise

909 milyar 377 milyon TL oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe giderlerinin dağılımında en yüksek payı Cari Transferler 

aldı. Cari transferler ; sermaye birikimini hedeflemeyen ve cari 

nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan 

karşılıksız ödemeleri içermektedir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim 2021 

dönemine ilişkin enflasyon, döviz kuru, faiz, büyüme 

beklentilerini içeren raporunu yayımlandı. Buna göre 

enflasyon ve döviz kuru beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

23



EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi

Ekonomik büyüme verilerinin öncü göstergelerinden Sanayi

Üretim Endekslerinde yıllık ve aylık bazda artış görüldü. Sanayi

Üretim Endeksi Mart 2021 dönemindeki düşüş trendini son iki

ayda yükselişe çevirdi. Sanayide üretim yıllık ve aylık bazda arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi

Sanayi Üretim Endeksleri aylık ve yıllık bazda alt sektörler

itibariyle incelendiğinde en yüksek artış sermaye malı

endeksinde gözlemlendi. Sermaye malı üretimini yüksek

teknolojili ürünler izledi. İmalat sanayi ise yıllık %14,2 arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos 2021 dönemine

ilişkin Dış Ticaret Endeksleri açıklandı. Buna göre ilgili ayda

ihracatta birim değer ve miktar endeksleri yükseldi. İthalatta ise

yıllık bazda birim değer endeksi yükselirken, miktar endeksinde

azalış oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Perakende Satış Hacmi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos 2021 dönemine

ilişkin Perakende Satış Hacimleri açıklandı. Nisan-Mayıs–Haziran

aylarındaki sert düşüşün ardından Temmuz-Ağustos aylarından

perakende satış istatistiklerinde yükseliş gözlemlendi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

Dünya gündeminde olan gıda fiyatlarındaki artış ülkemizin

ekonomisi için de kritik önem teşkil etmekte. Kamuoyunun

yakından takip edildiği tarım ürünleri üretici fiyatları endeksinde

yıllık bazda Eylül 2021 döneminde %23,35 artış gerçekleşti.
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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 karşısındaki değer yükselişini sürdürmekte. Bu hafta

Dolar/TL yeni zirveleri test etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu-

PPK’da hafta içi gelen görev değişiklikleri TL’deki değer kaybını

tetikledi. TL, dolar karşısında son haftalarda gelişen ülke

paraları içerisinde en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında ortalama %3,2

değer kaybetmesine karşılık TL’de neredeyse %10 değer kaybı

yaşandı.

Kurun yukarı yönlü hareketlerin yerli ve yabancı araştırmalarda

devam edeceği öngörülmektedir.

Haftaya 94,32 değeri ile başlayan dolar endeksi 93,96 değerine

düştü. Euro/Dolar paritesi ise Euro lehine bir seyir izledi.

Euro/TL 10,70 TL seviyesinin üzerine kadar yükseldi.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın fiyatları, ABD enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmaya 

devam etmesiyle hızlı bir yükseliş kaydederek 1.795 dolara 

kadar tırmandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta içi 1,51 seviyesine kadar

geriledikten sonra Cuma, gün içi 1,57’ye yükseldi. Buna paralel

ONS altın seviyesi ise Perşembe günü 1,795 seviyelerine kadar

yükseldi. Cuma günü ise altının ONS değeri 1.767 dolar

seviyesine geriledi.

Gram altın dolar/TL’deki yükselişten destek bularak artmaya

devam ediyor. Gram altın yeni zirve değerlerini test ediyor.

Perşembe günü alış fiyatı 530 TL’ye kadar yükseldi

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %15,83 kazandırırken 10

gün öncesine göre %4,21 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma günü

860,65 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Emtia fiyatlarında artışta devam ediyor. Brent petrolün varil

fiyatı 85 dolara yakınsadı. Bakır fiyatları azalan stoklar ile sert

bir şekilde yükseldi. Tüm emtia fiyatları yukarı yönlü hareket

etti. Örneğin çinkoda %12’lik beklenmedik bir artış oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafında artan doğalgaz ve kömür

fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını artırarak

küresel petrol talebini 6 ayda günlük 500 milyon varile

çıkarabileği söylendi.

OPEC yayımladığı aylık piyasa raporunda, bu yıl için küresel

petrol talebi tahminini aşağı yönlü güncelledi. Uluslararası

Enerji Ajansı dünyanın yıkıcı iklim değişikliğinden kaçmak ve

fosil yakıt fiyatlarındaki keskin yükselişlerden kaçınmak için

ihtiyaç duyduğu ölçekte enerji yatırımı yapamadığı uyarısında

bulunması haftanın öne çıkan enerji haberleri oldu.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

10 Ekim itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre 6 milyar TL arttı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre 2

milyar dolar artış gösterdi.

10 Ekim itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında

toplam bakiye 185,3 milyar TL oldu. Takibe giren alacakların oranı

toplam kredilerde %3,6 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 1,5 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

%20,2’den, %20,1’e 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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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Benzin ve motorine zam

Benzine 37 kuruş, motorine 41 kuruş zam yapıldı. Motorinde

eşel mobil desteği sona erdiği için fiyat artışının tamamı

pompaya yansıyacak. Benzindeki artışın ise 23 kuruşluk kısmı

ÖTV'den karşılanacak, 14 kuruş ise pompa fiyatlarına

yansıyacak.

Oktay: Bütçe açığı GSYH oranının %3,5 olmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022'de bütçe açığının

278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Oktay, önümüzdeki yıl bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya

oranının yüzde 3,5 olarak öngördüklerini söyledi.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM

Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Kavcıoğlu: Cari açıkta düzelme başladı

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Kavcıoğlu,

enflasyondaki yükselişte, gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile

arz yönlü unsurlar etkili olduğunu yineledi. Cari açıkta

düzelmenin başladığını aktaran Kavcıoğlu, güçlü parasal

sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı

etkilerinin devam ettiğini de belirtti.

Bakan Dönmez: Azerbaycan'la 11 milyar metreküplük ilave doğal

gaz ticaret anlaşması yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Azerbaycan ile

2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum

Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret

anlaşması yapılmıştır." dedi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Rezervlerde yükseliş sürdü

TCMB verilerine göre toplam rezervler 8 Ekim haftasında 123,5

milyar dolar düzeyine yükseldi. Bir önceki hafta toplam rezervler

121,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

IMF, Türkiye beklentilerini güncelledi

IMF'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, temmuz

ayında açıklanan ara raporda yüzde 5,8 olarak tahmin edilen

Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 9 seviyesine çıkarıldı.

Raporda, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 17, yıl sonunda

yüzde 16,7 olacağı beklentisine yer verildi.

38

Tahtalı Barajı İzmir 

DSİ ARŞİVİ



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Biden, borç limitini artıran tasarıyı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin temerrüde düşmesini

önlemek amacıyla hazırlanan, borç limitinin kısa süreli

artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi.

IMF Başkanı Georgieva’dan enflasyon tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva,

gelişmiş ekonomilerde gelecek yılın ortasına kadar enflasyonun

gerilemesini beklediklerini ifade etti.

ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül'de yüzde 5,4 artış kaydetti.

Beklenti artışın yüzde 5,3 olması yönündeydi. Çekirdek

göstergeler ise beklentilere paralel gerçekleşti.

Avrupa sanayi üretiminde 16 ayın en büyük düşüşü

Avrupa’da sanayi üretimi Ağustos’ta tedarik sıkıntıları ve küresel

ticaretin yavaşlamasıyla salgının başladığı 2020 Mart ayından bu

yana en büyük aylık düşüşü kaydetti.

Çin’de üretici enflasyonu 26 yılın zirvesinde

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin (NBS) açıkladığı verilere göre, üretici

fiyatları endeksi (ÜFE) Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 10,7 arttı ve Kasım 1995’ten beri en yüksek seviyesine

ulaştı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentileri karşılamadı

ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,4 yükselirken,

ihracat fiyat endeksi yüzde 0,1 arttı.

Çin MB: Evergrande riskleri kontrol edilebilir düzeyde

Çin Merkez Bankası, Evergrande’nin finansal sisteme yönelik

yarattığı risklerin kontrol edilebilir düzeyde olduğunu belirtti.

ABD, fidye yazılım tehditine karşı kripto para piyasasını uyardı

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk altı ayında 590 milyon dolarlık

şüpheli fidye yazılım ödemesi yapıldığını belirterek, fidye

yazılımı saldırılarıyla mücadelede kripto para piyasalarını uyardı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Dünya Bankası: Düşük gelirli ülkelerin borçları %12 arttı

Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün Kovid-19

salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla

rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

Fransa 2030 planı için 30 milyar avro yatırım yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030 yılına kadar

endüstri, teknoloji, nükleer ve sağlık gibi sektörlere 30 milyar

avro yatırım yapacaklarını bildirdi.

IMF İcra Kurulu, Başkan Georgieva'nın arkasında durdu

Dünya Bankası'nda görev yaptığı dönemde çalışanlara Çin

lehine baskı yaptığı iddia edilen Kristalina Georgieva için IMF

İcra Kurulu'ndan destek kararı çıktı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Sochi-Türkiye arasında deniz yolu kuruluyor.

Soçi Belediye Başkanı Alexei Kopaigorodsky, Soçi ile Trabzon

arasında yakında doğrudan bir deniz bağlantısının açılacağını

duyurdu.

Başkan feribot hattının yeniden başlatılmasının Soçi şehrinin

gelişimi için önemli olacağını, feribot hattının açılmasının, her

hafta 200 ila 400 ton meyve ve sebzenin Novorossiysk ve

Tuapse'den kamyonlarla taşınıldığı nazara alındığında şehirdeki

meyve ve sebzelerin fiyatlarını düşüreceğini, ayrıca federal

karayollarındaki yükü azaltacağını ifade etti.

Bab Al Qasr Hotel ve Residence Projesi

Abu-Dhabi



TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Karadağ Ekonomi Bakanından Türk İşadamlarına Çağrı

Jakov Milatovic'in AA’ya verdiği röportajda, Karadağ'ın

Türkiye'de önemli bir diasporası var. Türkiye'de çok sayıda insan

aslen Karadağ ve Batı Balkanlardan geliyor, bu nedenle

diasporamızla da görüşeceğim. Karadağ'ın sağladığı tüm

ekonomik fırsatları diasporamıza sunmak istiyorum.’’ dedi.’’

Nijerya Covid-19 Uygulamaları

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Covid-19 Komitesi Güney Afrika, 

Brezilya ve Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlaması ve 7 günlük 

zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığı ifade etti.

Bulgaristan’da Covid-19 Ekonomik Etkileri

Bulgaristan’da işverenler, 31 Aralık 2021'e kadar Covid-19'dan

etkilenen ekonomik faaliyetlerde çalışanların istihdamını

sürdürmek için devletten destek alacaklar. Destek ödemesi, 13

Mart - 31 Aralık 2020 döneminde yarı zamanlı çalışan, ücretsiz

izinde bulunan veya faaliyetlerine geçici kısıtlamalar getirilmesi

nedeniyle iş sözleşmesi askıya alınan işçilere verilecek.

Moldova’da Enerji Sektörü Alarmda 

Moldova Olağanüstü Haller Komisyonu, devlet kurumlarının

olası bir acil durumu önlemek ve ülkeye doğal gaz tedarikini

sağlamak amacıyla somut önlemler alması için 13 Ekim 2021

tarihinde enerji sektöründe alarm durumu ilan etti.



ÜYELERİMİZDEN

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T01 Tüneli

TBM Işık Görme Töreni, Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı

Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüneli 206 gün

gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir

rekora imza atıldığını vurguladı. Türkiye’de TBM tekniği ile

yapılan en büyük çaplı tünel olduğuna dikkati çeken

Karaismailoğlu, “T1 tünelimiz, Türkiye’de demiryolu ve güvenlik

tünelinin tek kesitte, iki katlı olarak inşa edilen ilk tünelidir”

dedi.

KOLİN

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi                      

T01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni 



KÜLTÜR SANAT

25. Uluslararası Ankara Caz Festivali

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali, bu yıl ‘Cazda

Sürdürülebilirlik’ teması ile 14-24 Ekim 2021 arasında

gerçekleştiriliyor.

Festivalin açılış konserini, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın

Kartalları Orkestrası verdi, orkestraya vokalist Yıldız İbrahimova

eşlik etti.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için:

https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali
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KÜLTÜR SANAT

Marmaray Projesi ile gün yüzüne çıkan miras müzesini bekliyor

Dünya arkeoloji tarihi bakımından önemli bir çalışma olan

Marmaray kazıları, İstanbul'un 8500 yıllık tarihine ışık tuttu.

Erken Bizans döneminin en büyük limanı olan Theodosius

Limanı'nın, dünyanın en geniş antik gemi koleksiyonunun, ilk

İstanbulluların ayak izlerinin, 60 bin parça eserin gün yüzüne

çıkarılmasını sağladı.

Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar'da toplam 8 yıl süren kazılar sonunda

gün yüzüne çıkarılan 60 bin eser, müzesi yapılıncaya kadar

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde muhafaza ediliyor.
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