
1



2

Kiska Holding Kurucusu ve Sendikamız 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Oğuz GÜRSEL’i

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. 



Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

18-24 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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Zor zamanlardan geçtiğimiz aşikar. Pandeminin etkileri, son

günlerde yaşanan döviz kurlarındaki yükseliş, tüm dünyada

yükselişte olan enerji fiyatları, yükselen piyasa ekonomilerinde

enflasyonist baskılar hepimizi kaygılandırıyor.

Ancak tüm güçlüklerin üstesinden gelebilen güçlü bir ülkeyiz

biz. Umudumuzun her daim taze kalması ve geleceğe güvenle

bakmamız için pek çok nedenimiz var. Umutsuzluk kışı varsa,

ardından gelen bir umut baharı da var.

Geçtiğimiz hafta sektörümüzün duayenlerinden, KİSKA

Holding’in sahibi, İNTES’in geçmiş dönem başkanlarından Sayın

Oğuz Gürsel ardında çok büyük işler ve anılar bırakarak ayrıldı

aramızdan. “Gidilecek çok yol, yapılacak çok işimiz var” sözü

kulaklarımızda çınlayacak.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Camiamızın başı

sağolsun.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

«Zamanların en iyisiydi, zamanların en 

kötüsüydü, hem akıl çağıydı, hem 

aptallık, hem inanç devriydi, hem de 

kuşku, Aydınlık mevsimiydi, Karanlık 

mevsimiydi, hem umut baharı, hem de 

umutsuzluk kışıydı» diye başlar Charles 

Dickens’ın ölümsüz eseri İki Şehrin 

Hikayesi.  



MALİ HAYAT

Vergi Usul Kanunu
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➔ Tebliğ’in 4.maddesine eklenen (ğ) bendi ile Elektronik

Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması), (h) bendi

ile Sisteme kayıt yapılması tanımlanmıştır.

➔ Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter

tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükellefler izin

Defter- Beyan sistemine ilişkin : Kayıt zamanı, Sistem

üzerinden tutulabilecek defterler, sistem üzerinden tutulan

defterlerin muhafaza ve ibrazı, sistemin kullanımına ilişkin

hususlar, Sorumluluk ve ceza uygulamasına iliş

kin hususlarda düzenlemeler yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde 19 Ekim 2021 tarihli 

Resmi Gazete ile Değişiklik Yapıldı

TED KOLEJİ FUTBOL SAHASI VE ATLETİZM

KOÇOĞLU



MALİ HAYAT

Vergi Usul Kanunu
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Gelir idaresi Başkanlığı web sitesinin 19 Ekim 2021 tarihli

duyurusu ile 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde

uygulanacak yeniden değerleme oranı

% 27,37 (yüzde yirmi yedi virgül otuz yedi)

olarak tespit edilmiştir.

Üçüncü Geçici Vergide döneminde uygulanacak yeniden 

değerleme oranı belirlendi 

SABUNCUELİ TÜNELİ
KALYON



MALİ HAYAT
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21 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete yapılan değişiklik ile

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk

Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin

ekinde yer alan Tablo 9 ve Tablo 10 ekteki şekilde değiştirilmiş,

aynı eke Tablo 10’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar

eklenmiş ve diğer tablolar buna göre teselsül ettirilerek ekteki

şekilde değiştirilmiştir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 

Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmelikte 

değişikliğe gidildi

Cudi Dağı Tünelleri ve Viyadüğü

KGM Arşivi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211021-5-1.pdf


ÇALIŞMA HAYATI

SGK Genelgesi
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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi ile

birlikte verilecek diğer belgeler” başlıklı 29 uncu

maddesinde belirtilen belgeler bundan böyle ihtiyaç olması

hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin işyeri bildirgesinin

gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi

veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz

konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da

eklenebilecektir.

e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı

Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla

gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin

elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi

durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma

gönderilmesine gerek bulunmayacaktır.

e-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili sosyal

güvenlik merkezince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce

onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme

kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün

olacaktır.

PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan

belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup;

her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir.

İşveren İşlemleri Genelgesinde bazı değişikliklere gidildi

.



ÇALIŞMA HAYATI

SGK Genelgesi
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İşyeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından

Kuruma verilecek belgeler arasında Kuruma gönderilmiş olan

işyeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup; işverenlerden

işyeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir.

Elektronik ortamda Kuruma aktarılan bilgilerin elektronik

ortamda görüntülenebilmekte ve yine Kuruma özel olarak

aktarılmayan bilgilerin ilgili Kurum uygulamalarından

sorgulanabilmekte olduğu açıklanmıştır. Bu doğrultuda

Kurum ünitelerince elektronik ortamda ulaşılabilecek belge

ve bilgiler için belge/bilgi talep edilmeyecektir.

Genelgeye Kurum sayfasından ulaşabilirsiniz.

İşveren İşlemleri Genelgesinde bazı değişikliklere gidildi

Üçgen-2 Regülatörü ve HES

ÖZIŞIK

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739


ETKİNLİK

2. Uluslararası AUS Konferansı
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2. Akıllı

Ulaşım Sistemleri Konferansı programının moderatörlüğü AUS

TÜRKİYE –Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği başkanı Esma

Dilek tarafından gerçekleştirildi.

AUS Türkiye Özel Oturumu ile başlayan Konferansta dernek

üyeleri kurumlarını anlatırken aynı zamanda AUS uygulamaları

hakkında bilgi verdiler.

Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansının ikincisi                     

22-24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşti



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki

Yeterlilik Sınavlarımız

→ Kolin İnşaat Antalya Nesma İnşaat İşçisi, Panel Kalıpçı,

→ Astaldi Türkerler Ankara Santiyesi İnşaat İşçisi,

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

→ YDA İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İnşaat işçisi,

→ Pekintaş İzmir İnşaat İşçisi,

→ Türkerler İzmir Endüstriyel Boru Montajcısı,

→ Folkart Vega İzmir İnşaat Boyacısı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi 

Tüketici Güven Endeksinin yönü düşüşte. Tüketici Güven Endeksi

bir önceki ayda pozitif seyir izlemişti. Ancak 2021 yılının

genelinde tüketici güven endeksi negatif oldu. İşsizlik beklentisi

ise bu eğilime paralel bir önceki aya göre yüksek seyretti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Fiyat Endeksi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ağustos ayına

ilişkin açıklanan Konut Fiyat Endeksleri artmaya devam ediyor.

Artış bir önceki yıla göre nominal bazda %34’e varan artış

gerçekleşti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurul Kararı

Merkez Bankası politika faizini, para politikasının etkileyebildiği

talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının

yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri

değerlendirerek 200 baz puan değerinde düşürdü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurul Kararı

Kurul enflasyondaki unsurları arazi olarak değerlendirmiştir.

Ayrıca güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep

üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmekte olduğu aktarılmış,

bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen

makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkilerinin

gözlenmeye başladığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Kurulan Kapanan Şirket Sayıları

TOBB tarafından Eylül ayına ilişkin kurulan kapanan şirket

istatistikleri açıklandı. Buna göre kapanan şirket sayılarında bir

önceki ay ve geçtiğimiz Eylül dönemine göre artış yaşandı.

Kurulan şirket sayısı ise azalış gösterdi.
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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 yükselişini sürdürmekte. Bu hafta Dolar/TL

yeni yeni zirveleri test etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu-

PPK’da verdiği karar ile politika faizini beklentilerin ötesinde de

200 baz puan indirmesinin ardından TL’deki değer kaybı yüksek

boyutlara ulaştı. Merkez’in kararının ardından gelişmekte olan

ülke ekonomileri arasında TL en fazla değer kaybeden para

birimi oldu.

Kurun yukarı yönlü hareketlerinin yerli ve yabancı araştırmalarda

devam edeceği buna paralel TL’ye olan yatırımcı güveninin

negatif yönde olabileceği öngörülmektedir.

Dolar endeksi bu hafta 93,65 seviyelerinde seyretti. Euro/Dolar

paritesi ise Euro lehine bir seyir izledi. Euro/TL 10 TL seviyesinin

de üzerini aşarak 11 TL üzerinde kendisine yer buldu.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

19



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın fiyatları, Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son 

yorumlarıyla yükseldikten sonra yatay bir seyir izliyor. Altın 

yatırımcıları aynı zamanda kripto paralardaki gelimleri de takip 

etmektedir. Kripto paraların değerinin yükseldiği dönemlerde 

altının ONS fiyatı düşüş göstermekte.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta içi 1,70 seviyesine kadar

yükseldikten sonra Cuma, gün içi 1,63 seviyesine geriledi. Buna

paralel ONS altın 1,782 seviyelerine kadar gerilemesinin

ardından, Cuma günü 1.792 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altında geçtiğimiz hafta zirve noktası 530 TL idi bu hafta

ise 554 TL’ye kadar yükseldi.

Altın, yılın ilk gününe göre yatırımcısına %22,36 kazandırırken 10

gün öncesine göre %9,17 kazandırdı. Çeyrek altın Cuma günü

905,08 TL’den satış gördü.
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Emtia Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Emtia fiyatlarında artış devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı

85 doları aştı. Piyasalarda devam eden küresel enerji krizi

nedeni ile yükselişini sürdürmekte. ABD’nin kilit petrol

depolama merkezlerinden olan Cushing’deki ham petrol

stokları kritik düşük seviyeye gerilerken stoklar en son bu

seviyelere geldiğinde petrol fiyatları hızlı bir yükseliş

kaydetmişti.

Petrol geçtiğimiz yıl Ekim ayında 40 dolar seviyelerine

gerilemişti. Aradan geçen bir yılda %100 artış gösterdi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan Türkiye

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Raporuna Göre;

18 Ekim itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki haftaya

göre 43 milyar TL arttı. Dolardaki yükselişin sürdüğü haftada

DTH’lar 300 milyon dolar artış gösterdi.

18 Ekim itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında

toplam bakiye 184,6 milyar TL oldu. Takibe giren alacakların

oranı toplam kredilerde %3,5 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.
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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

%20,1’den, %19,2’ye geriledi.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan haftalık yayımlanan

ihale istatistiklerini okuyucularımız için paylaştık.

24

Yayımlanan İhale

Kaydedilen İhale



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,99 kazançla

1.479,93 puandan tamamladı. Gram altın ve Dolar/TL'de de

zirveler kaydedildi.

Erdoğan: Hedefimiz Afrika ülkeleriyle ticaretimizi 75 milyar

dolara taşımak

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı

Erdoğan, "Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları

aşmış durumda. Bölgeyle ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3

milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75

milyar dolara taşımaktır." diye konuştu.

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümü değiştirmedi

S&P, halihazırda Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+",

yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu

görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Bütçe maratonu başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir aydan uzun sürecek

2022 yılına ait bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat Oktay'ın sunumu ile başladı. Bütçe görüşmeleri 26 Kasım'a

kadar sürecek.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Merkez Bankası rezervleri 125 milyar doları aştı

15 Ekim haftası itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın

(TCMB) brüt rezervleri 125,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net

rezervler 32,1 milyar dolar olurken, swap hariç net rezervler ise

eksi 35,9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 2 puanlık indirim

sonrası, Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara

ödenecek faiz/nema oranları da 2 puan düşürüldü.

26

Yajva Bölgesi Enerji Santrali Projesi Rusya 

ENKA 



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fed Başkanı Powell’dan enflasyonun kalıcı olabileceği mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisine dair yaptığı

açıklamalarda, ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu

ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4'le son

13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Biden benzin fiyatlarında düşüş için 2022'yi işaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarının 2022 yılına girerken

yüksek kalmaya devam edeceğini fakat 2022 yılında düşmeye

başlayacağını söyledi.

27

Kuzey Marmara Otoyolu



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

İngiltere’ye 9,7 milyar sterlin hacminde dış yatırım

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen yatırım zirvesi

kapsamında, ülkeye toplam 9,7 milyar sterlin yabancı yatırımın

yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Fitch: Gelişen Avrupa ekonomileri büyümesini güçlendiriyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,

gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgınının ardından ekonomik büyümelerini sürdürdüğünü

belirtti.

Fed Bej Kitap'ta ılımlı büyüme vurgusu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12 bölgesel şubesinden gelen

analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin

Eylül ve Ekim başında "ılımlı" seviyede büyüdüğü, ancak bazı

bölgelerde büyüme hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar,

işgücü kıtlığı ve delta varyantı sebebiyse yavaşladığı kaydedildi.
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Turgut Reis Yat Limanı

DOĞUŞ



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için tedbirleri uzatacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin borç limitinin

aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin

3 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.

Fed, üst düzey yetkililerin hisse ve tahvil alımlarını yasakladı

ABD Merkez Bankası (Fed), bölgesel banka başkanlarının,

politika yapıcılarının ve diğer üst düzey yetkililerin bireysel hisse

senedi ve tahvil satın almalarını yasaklayacağını açıkladı.

Yemen hükümetinden 'döviz yasağı' kararı

Yerel para biriminin döviz karşısında rekor düşüş yaşadığı

Yemen'de hükümet iç işlemlerde dövizle çalışmayı yasakladı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Slovakya’da Yol İhalesi

Slovakya Yol İdaresi 1. sınıf yolların 2. aşaması için seçilen

bölümlerin modernizasyonuna yönelik 12,1 milyon avro

değerinde bir ihale duyurmuştur.

İhaleye son başvuru tarihi 11 Kasım 2021’dir.

İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

AB Elektronik İhale Sistemi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498687-

2021:TEXT:EN:HTML&src=0

Slovakya Kamu İhale Ofisi İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

zakaziek/detail/dokumenty/434439

Newtown Creek Su Kirliliği Kontrolü Tesisleri Brooklyn NY

KİSKA
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Özbekistan’da ithalat vergilerine muafiyet geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı "Rekabetçiliği yüksek ürünlerin

üretiminin daha da genişletilmesine yönelik önlemler hakkında"

Kararı imzaladı. Karar’a göre, 1 Ocak 2024'e kadar, aşağıda yer

alan belirli türdeki hammadde ve yarı mamul ürünlerde gümrük

vergileri "sıfır" oranında uygulanacak.

Vietnam Covid-19 Uygulamaları

Vietnam'daki diplomatik temsilcilikleri COVID-19 aşılama 

iyileşme belgelerini Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak sunmuş 

72 ülkenin aşı pasaportları Vietnam'a girişlerde geçici olarak 

tanınmıştır..

Kuveyt Covid-19 Uygulamaları

Kuveyt Hükümeti Bakanlar Kurulu 20 Ekim 2021 tarihli

toplantısının ardından ülkede yaklaşık 20 aydır katı bir şekilde

uygulanan COVID-19 önlemlerinin büyük kısmını yürürlükten

kaldırmıştır. Buna göre, Havalimanı operasyonları 24 Ekim 2021

tarihinden tam kapasiteye yükseltilecektir.

THY Tebriz-Ankara seferi başlıyor

31 Ekim 2021 tarihinden itibaren her Pazar günü saat 12:50'de

Ankara’dan Tebriz’e, 16:00'da ise Tebriz'den Ankara'ya sefer

gerçekleşecek.



KÜLTÜR SANAT

29 Ekim CSO Konseri

Cumhuriyetin 98. Yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Senfoni

Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu Şef Hasan Niyazi Tura

yönetiminde CSO ana salonda Cumhuriyet Bayramı Konserinde

sanatseverlerle buluşuyor.

http://cso.gov.tr/cumhuriyet-bayrami-konseri-3/
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KÜLTÜR SANAT

AKM, 29 Ekim’de «Sinan» operasıyla açılacak 

Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı’nda gerçekleştirilecek.

AKM'nin açılışına özel olarak bestelenen 'Sinan' operası

sanatseverlerle buluşacak. Hasan Uçarsu tarafından bestesi

yapılan «Sinan» operasının librettosu Dr. Bertan Rona’ya ait. Eseri,

ünlü İtalyan rejisör Vinçenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor.

AKM, 31 Ekim'de Londra Filarmoni Orkestrası’nı, 2 Kasım’da ise

cazın efsane ismi Chris Botti’yi ağırlayacak.
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KÜLTÜR SANAT

21. yüzyılın en iyi 100 dizisi

BBC, 43 ülkeden 206 televizyon eleştirmeni gazeteci,

akademisyen ve dizi sektörü çalışanıyla anket yaparak 21. yüzyılın

en iyi 100 dizisini belirledi.

Eleştirmenlerin oylamalarıyla listenin tepesinde Amerikan yapımı

The Wire dizisi yer alırken, onu diğer Amerikan yapımları Mad

Men ve Breaking Bad izledi. Listedeki yapımlar 2000 yılından bu

yıla kadar olanlar arasından seçildi.

Haberin detayına buradan erişebilirsiniz.
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https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58985773
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