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Kurban bayramınızı ailenizle huzur ve neşe içinde
geçiriyorsunuzdur dileriz.

Geçtiğimiz hafta sendikamızın www.intes.org.tr adresinde
bulunan web sitesinin tasarım yenileme çalışmalarında son
aşamaya geldik. Daha sade ve kullanışlı bir çizgiye
taşıdığımız web sitemize üyelerimizin değerli görüş ve
önerileriyle son şeklini vererek önümüzdeki günlerde yayına
alacağız.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta sizlerle duyuru olarak
paylaştığımız gelişmelerin özetini bulabilirsiniz. 27 Temmuz-
2 Ağustos haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne
çıkan konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,



Bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu
içindeyiz. Belki eski bayramlardan biraz farklı geçirmek
durumundayız ancak her ne şekilde olursa olsun bayramlar
sevginin, paylaşımın ve kardeşliğin kıymetini bize hatırlatan
en özel günler.

Diliyorum ki bu bayram Covid 19 gölgesinde geçirdiğimiz
son bayram olsun.

Kurban Bayramının İNTES ailesine, sektörümüze ve
ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor,
bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevdiklerimize gönül rahatlığıyla sarılacağımız, kalabalık
sofraları paylaşacağımız nice bayramlara kavuşmak
dileğiyle….

Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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Yeni web sitemiz çok yakında yayında

Modern tasarım, kullanıcı kolaylığı, aktif bilgi akışı anlayışı ile
yenilediğimiz web sitemizi siz değerli üyelerimizin kullanımına
sunacağız.

Önümüzdeki günlerde değerli geri dönüşlerinizle son şeklini
vererek yayına alacağımız sitemizin taslak çalışmasına
http://intes.obizizdns.com/ adresinden ulaşabilir, değişiklikleri
inceleyebilirsiniz.

Web sitemizin açılış sayfasında sendikamız kurucuları ve ilk
yönetim kurulu üyelerimiz Mebus Ergüvenç, Orhan Yavuz, İdris
Yamantürk ve Haydar Sicimoğlu’na minnetimizin bir ifadesini
göstermek istedik.

İnşaat sanayimizin kilometre taşları olan kurucularımızdan devir
aldığımız bayrağı ileriye götürmek için çalışmaya kendilerinden
aldığımız ilhamla devam edeceğiz.

İNTES WEB SİTESİ

http://intes.obizizdns.com/


KDV oranlarında indirime gidildi

31 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararıyla, Covid-19 nedeniyle etkilenen
ekonomik faaliyetlerin, hızlı bir şekilde normalleşmeye
dönmesine katkı sağlamak bakımından maliye politikası aracı
olarak bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi
indirimleri yapıldı.

KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı
faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri
bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah
organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv,
bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme
olarak belirlendi.

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-
içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat



Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı  bir ay daha 
uzatıldı

Covid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel
Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa
Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin
Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi
Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici
23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19
nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma
başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma
ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi
kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran
2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen
esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık
süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos
tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici
10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı



İşyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi 

→ Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel
sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile
nakdi ücret desteğinden yararlanan işverenler için çalıştıkları
işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi
halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020
tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası
Fonu'ndan karşılanacaktır.

→ İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa
çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık
ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden
yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık
ortalama gün sayısını geçmeyecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı



İşyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi 

→ Bahse konu teşvikler, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım
ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve
yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek
primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar
hakkında uygulanmayacaktır.

→ Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa
çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz
sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz
yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu düzenleme
kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya
yersiz yararlanmış sayılacaktır.

→ Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan
destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı
ile birlikte tahsil edilecektir.

→ Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu
teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta
primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.

→ Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından
işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek
tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep
edilemeyecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı



→ İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında
karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında
gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

→ Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel
olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya
yetkili olacaktır.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı



Fesih yasağı uygulaması ve getirilen istisnalar 

Sendikamız Başkanı ve Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu’nun
girişimleri ile yapım işlerinin sona ermesi gerekçesi fesih sebebi
kapsamına alınmıştır.

→ Ayrıca üç ay süreyle belirli süreli iş veya hizmet
sözleşmelerinde sürenin sona ermesi işyerinin herhangi bir
sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, yapılan her
türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri
de fesih sebebi olarak belirlenmiştir.

→ Cumhurbaşkanı fesih yasağının uygulama süresini 3'er aylık
sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı



İş Hayatında Dijital Dönüşüm

Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin
ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne artık elektronik ortamda
gönderilebilecek.

→ En geç iki saat içerisinde yayımlanabilecek. Böylelikle ticari
faaliyetler hız kazanacak.

→ Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve 124 Ticaret Sicili
Müdürlüğünde devreye alınan uygulama, kısa sürede tüm
Ticaret Sicili Müdürlüklerinde hayata geçirilecek.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı



Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması 

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz tarihinde
yayımlanmıştır. Kanun ile Türkiye Millet Meclisi bünyesinde
“Dijital Mecralar Komisyonu” kurulmuştur.

Bahse konu komisyon şu görevleri yürütecektir:

→ İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına,
özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere
aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar
verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş
ve öneriler sunacaktır.

→ İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde
mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler
sunabilecektir.

→ Bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri
izleyecektir.

→ İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu
bilgilendirecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat



Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında kanun yayımlandı.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun ile hüküm altına alınan hususlardan bazı başlıklar
şöyledir:

→ Belirsiz alacak davalarında karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat
sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak
belirlenebilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat
sona ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacının,
iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve
kesin olarak belirleyebilecektir.

→ Davanın geri alınması halinde davanın açılmamış sayılmasına
karar verilecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat



Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında kanun yayımlandı.

→ Dava konusunun davacı tarafından devredilmesinde, davanın
davacı aleyhine sonuçlanması halinde, dava konusunu
devredenin ve devralanın yargılama giderlerinden müteselsilen
sorumlu olunacaktır.

→ Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya
devam etmek istemesi durumunda gelmeyen taraf, yokluğunda
yapılan işlemlere itiraz edemeyecektir.

→ Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde
tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları
belgeleri verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile
dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtar
edileceğinin belirtilecektir.

→ Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın
veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla
bulundukları yerden duruşmaya katılabilmesine karar verebilir.

→ Mahkeme, resen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın,
bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi
yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilir.

→ Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri
dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi
yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat



Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında kanun yayımlandı.

→ Sözlü yargılamalarda mahkemenin, tahkikatın bittiğini tefhim
etmesinden sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına
geçileceği, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma
iki haftadan az olmamak üzere ertelenebilecektir.

→ Bilirkişi raporuna itirazda talebin süre içinde hazırlanmasının çok
zor veya imkânsız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı
gerektirmesi hâlinde yine bu süre içinde mahkemeye başvuran
tarafa, sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya
mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

→ Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa,
taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu
incelemesine gönderilmez.

→ Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi halinde,
belirlenen giderin, verilen kesin süre içinde yatırılmış olması
kaydıyla, tarafların mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadıkları
takdirde tahkikat yokluklarında yapılarak karar verilecektir.

→ Belirlenen gider, süresi içinde yatırılmadığı takdirde, dosyanın
mevcut durumuna göre karar verilecek, öngörülen tahkikat
yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunmayan hâllerde
başvuru reddedilecektir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat



Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Kararları 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
avukatlar, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Kişisel
Verileri Koruma Kurulunun 27.07.2020 tarihinde yayınlanan
kararında veri sorumlusu bir avukat hakkında 125.000TL idari
para cezasına karar verilmiştir.

Veri sorumlusunun info@... şeklinde başlayan e-posta adresine
ilgili kişi (şikayetçi) gönderilen başvurusu hukuka uygun kabul
edilmiştir. Bu e-posta adresine düşen e-postaların düzenli
olarak kontrol edilmemesi yahut yüzlerce e-posta arasında
gözden kaçırılması gibi bir husus, ilgili kişi başvurusunun
süresinde cevaplanmaması için bir gerekçe olarak
kullanılamaz.

Alenileştirmiş bir veri, alenileştirme amacı dışında kullanılamaz.
Dilekçe içeriğinde başvurucunun TC Kimlik numarasına yer
verilmiş olması, bu kimlik numarasının alenileştirildiği anlamına
gelmez. Bu verinin kullanılarak, örneğin kişi adına kayıtlı telefon
hatlarının sorgulanması gibi işlemler yapılamaz.

İlgili kişiye ait olmayan ve ilgili kişiden elde edildiği ispat
olunamayan iletişim kanalları telefon numarası, e-posta adresi,
posta adresi gibi ilgili kişiye ait kişisel veriler üçüncü kişilerle
paylaşılmamalıdır.

Bahse konu karar özetine https://kvkk.gov.tr/Icerik/6778/2020-
429 adresinden ulaşılabilmektedir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Kişisel Verilerin Korunması

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6778/2020-429


Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de
yayımlandı.

Yürürlüğe giren kanunla, internet kullanıcılarının kişisel
başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan
zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık
ilişkisi kurulması amaçlanıyor.

Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun'a "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir
tanımlama getiriliyor.

Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim
amacıyla metin, görüntü, ses ve konum gibi içerikleri
oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan
sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak
tanımlanacak.

Kanunun tam metni bağlantıdadır.

GÜNDEM

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm


Salgına Karşı AB Ekonomisinde alınan önlemler

Koronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan
750 milyar avroluk kurtarma programı ile yeşil ve dijital dönüşüm
yatırımlarını destekleyecek 1 trilyon avronun üzerindeki AB genel
bütçesi üzerinde AB Konseyi – Liderler Zirvesi çeşitli değişiklikler
sonucunda uzlaşıya vardı.

Avrupa Parlamentosu, yıl sonuna kadar sürecek müzakerelerde
talep ettiği düzenlemelerin yapılmaması durumunda bütçeyi
reddedeceğini açıkladı.

Kurtarma fonu ile AB bütçesi bileşenleri aşağıdaki şekilde
kararlaştırılmıştır:

1. Toplam 750 milyar avroluk Gelecek Nesil AB Kurtarma Paketi
Fonu:
→ 360 milyar avro kredi
→ 390 milyar avro hibe

2. Toplam 1.074 milyar avroluk AB 2021-2027 Dönemi Çok Yıllı
Mali Çerçevesi

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Eylül
ayından itibaren resmi müzakerelere başlayacak ve revize
bütçeleri görüşecektir. Bununla birlikte üye ülkeler de ulusal
programlarını hazırlayarak sunacaktır.

GÜNDEM



Tüketici uyuşmazlıkları artık zorunlu arabuluculuk 
kapsamında

28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk
Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ile, tüketici mahkemelerinde
görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya
başvurulma şartı getirilmiştir.

Tüketici mahkemelerindeki dava şartı olarak arabuluculuğa
ilişkin hükümleri, 28.07.2020 tarihi itibarıyla ilk derece
mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da
görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacağı da
hüküm altına alınmıştır.

TÜRKİYE ARABULUCULUK MERKEZİ



Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Temmuz ayında Pamukkale Boya ve Marshall ile inşaat
boyacısı mesleğinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine
başlanmış, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak illerinde sınavlar
geçekleştirilmiştir. 263 kişi sınava katılmıştır.

→ Pamukkale Boya İzmir, Uşak, Muğla, Denizli, Antalya,
Burdur, Isparta,

→ Marshall İzmir, Ankara, Denizli, Adana, Antalya, Muğla,
Uşak illerinde sınavlar organize edilmeye devam
edilmektedir.

Temmuz dönemi devlet teşvik başvuruları da tamamlanarak
Mesleki Yeterlilik Kurumu onayına gönderilmiştir. Kurum onayı
sonrası sınavlara katılıp başarılı olan ve belgeleri onaylanan
İnşaat işçisi ve İnşaat Boyacısı mesleklerinde 188 kişi
teşvikten faydalanmış olacaktır.

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ



EKONOMİDE BU HAFTA

FED faiz değişikliğine gitmedi

Amerikan Merkez Bankası 29 Temmuz 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası 

koronavirüs pandemisinden inişli çıkışlı toparlanma sürecinde 
ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçların kullanılacağı 

taahhüdünü yineledi.



EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Enflasyon Raporu

TCMB Enflasyon Raporu, Başkan Murat Uysal’ın tanıtım
toplantısıyla yayımlandı. TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun
yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda

yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.



EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Enflasyon Raporu

TCMB Başkanı Murat Uysal: 
«İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte

Mayıs ayında başlayan toparlanma Haziran ve Temmuz
aylarında güç kazandı.»



EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven 
endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, temmuzda 

aylık bazda yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine yükseldi. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik Güven endeksinde alt endekslere dağıtılarak kullanılan 
beş sektörün ağırlıkları Tüketici :%20 , Reel kesim:%40 , Hizmet 

:%30, Perakende ticaret :%5, İnşaat :%5’ tir.
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İnşaat sektörü güven endeksi arttı

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 11,6 artarak 87 değerini aldı.
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İnşaat sektörü güven endeksi arttı

İnşaat sektöründe faaliyet gösterenler özellikle finansal sorunların 
faaliyetlerini kısıtladıklarını belirtmişlerdir. 

İnşaat sektörünün kapsamı Bina inşaatı, Bina dışı yapıların 
inşaatı, Özel inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır. 
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Reel kesim güven endeksi arttı

Endeksin 100’den büyük olması anketin kapsadığı reel kesim 
temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığı 

(iyimser) görünüm, RKGE’nin 100’den küçük olması ekonomik 
faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı (kötümser) görünümü işaret 

etmektedir.
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Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Haziran ayı dış 
ticaret verilerine göre ihracat ve ithalat artış yönünde hareket 

etmiştir. 
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Dış Ticaret İstatistikleri
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İşkollarındaki İşçi ve Sendikaların Üye Sayıları

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
Gereğince; 

İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 
2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.



TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

HAFTALIK DOLAR KURU HAREKETLERİ

HAFTALIK EURO PARİTESİ HAREKETLERİ

6,8590

6,9074

6,9602

27.07.2020 28.07.2020 29.07.2020

8,0339

8,0967

8,1751

27.07.2020 28.07.2020 29.07.2020



Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Bayram tatili nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından 3 işgününe ilişkin kur bilgileri yayımlandı. 



Altın güvenli liman

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Gram altın bu hafta 
440 TL seviyesinden işlem gördü.
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Covid 19 Sürecinde Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya 
göre günlük ortalama 794 bin varil azalarak 5,14 milyon 

varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 218 bin 
varil artışla 3,21 milyon varile ulaştı.

Brent Petrol haftayı 43,41 Seviyesinde kapattı.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Geçtiğimiz hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda
ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış
fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, euro/TL yüzde 3,09
değer kazandı.

BDDK yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan
düzenlemelerde esneklik sağladı
BDDK, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin
TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını
duyurdu.

Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıldı
Borsa İstanbul'da 23 yıl aradan sonra yeni dönem başladı,
endekslerden iki sıfır atıldı.

Elektrik üretimi mayısta yüzde 17,8 azaldı
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, mayısta geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 17,8 azalışla 19 milyon 734 bin 699
megavatsaate geriledi.

Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya
devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2017'de iş yapma
kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 190 ülke arasında 60'ıncı
sıradayken bugün 33'üncü sırada olduğunu belirtti.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte rekor seviyede daraldı
ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın
ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü.

AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,9 küçüldü
Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle bu
yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9
küçüldü.

İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme
İspanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe
kıyasla yüzde 18,5 küçülerek, tarihi bir daralma kaydetti.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

Fed kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
ABD Merkez Bankası, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine
karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini yıl sonuna
kadar uzattı.

Moody's'ten salgın değerlendirmesi: 2020'de borç yükü
artacak
Moody's tarafından yayımlanan raporda, Türkiye, Rusya,
Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde 2020 yılı
içerisinde 25 milyar euroyu aşan fonlama ihtiyacının doğacağı
öngörüldü.

Goldman Sachs: Altın fiyatı 2,300 dolara ulaşacak
Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarının gelecek altı aylık
dönemde 2,300 dolara ulaşacağını öngördü.

Fitch: Resesyon gelecek yıllarda da hissedilecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
yeni tip koronavirüs salgınının ekonomilerde neden olduğu
resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam
edeceğini bildirdi.



KÜLTÜR SANAT

Çaykovski’nin ölümsüzleşen eseri Fındıkkıran

Bu güzel bayram günlerinde dünyaya çocukların
hayalleriyle bakma zamanı.

Her yaştan izleyici kitlesini kendine çekecek, izlerken
gülümseten, büyülü bir dünyaya götürecek bu oyun her yıl
Devlet Opera ve Balesinin değerli oyuncuları tarafından
sahnelenmekte.

https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU

https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU


KÜLTÜR SANAT

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan
Türkiye İş Bankası, Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye
dönüştürdü.

Müzede, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren ülkemizin
iktisadi bağımsızlık yolunda attığı büyük adımlar, Bankanın
tarihi ile birlikte ele alınıyor.

Müzede, bir sanat galerisi de bulunuyor. Sanat galerisindeki
ressam Mevlüt Akyıldız’ın sergisi 31 Ağustos’a kadar
gezilebilir. Geçici sergi salonu ise Milli Mücadele’nin 100.
yılında “İstiklâl” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Müzede Atamızın misafir edildiği salon da görülebilir.

Adres: Çam Sokak No: 3 Ulus Altındağ Tel: 0 312 311 42 68



https://twitter.com/intessendika

İNTES faaliyetleri ile ilgili güncel 
paylaşımlarımız için sosyal medya 

hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. 

https://www.linkedin.com/company/intessendika

https://twitter.com/intessendika
https://www.linkedin.com/company/intessendika
https://twitter.com/intessendika
https://twitter.com/intessendika
https://www.linkedin.com/company/intessendika
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