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Sizlerden gelen görüş ve önerilerle son şeklini vermekte

olduğumuz yeni web sitemizi www.intes.org.tr yayına aldık.

Daha sade ve kullanışlı bir tasarımla yenilediğimiz web

sitemizin üyelerimiz ve sektörümüz için faydalı bir kaynak

olmasını diliyoruz.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta sizlerle duyuru olarak

paylaştığımız gelişmelerin özetini bulabilirsiniz. 3- 9 Ağustos

haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan

konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Sayın Üyemiz,

http://www.intes.org.tr/


Yaz mevsiminin son ayına girdiğimiz bugünlerde maalesef

Covid 19 vaka sayılarında bir artış eğilimine girdiğimizi

görüyoruz.

Dünyanın farklı noktalarında da ikinci dalga endişeleri

yükseliyor. Sağlık çalışanları fedakarca, canla başla

çalışırken, bilim adamları aşı çalışmalarına odaklanmışken

tedbir zafiyetinden kaynaklanan olumsuz bir tablo kabul

edilemez.

Salgınla mücadele hala kamu, iş dünyası, vatandaş olarak

topyekun bir farkındalık ve çabayı gerektiriyor.

Normalleşme sürecinden geri dönüş olmaması, salgının

ekonomik etkilerinin artmaması için çalışmalarımızı

sürdürmek, hayata devam etmek ama önce tedbir demek

gerekiyor.

Önce tedbir, önce sağlık diyerek üretmeye, çalışmaya

devam…

Sağlıklı, güzel günler dilerim….

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 

Hakkında Tebliğ

6 Ağustos 2020 tarih ve 31205 sayılı Resmi Gazete’de Proje ve

Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında

Tebliğ yayımlanmış olup, 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile 1/7/2020 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk

işlerinde uygulanmak üzere uygulama yılı dönemine ait miktarlar

arasındaki artış oranları açıklanmıştır.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat



Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri

Strateji Belgesi hazırlayarak AUS alanında strateji ve vizyon

ortaya koymuştur. Söz konusu strateji belgesi, AUS’a ilişkin

konuları bir bütün olarak ele alan ilk belge niteliği taşımaktadır.

Bu çerçevede Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve

2020-2023 Eylem Planı hazırlanmasına yönelik çalışmalar

başlatılmıştır.

Tüm paydaşların katılımı ile Yerel Yönetimler Çalıştayı, Stratejik

Bakış Çalıştayı, Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı

düzenlenmiştir. Ayrıca ABD, Almanya, Japonya gibi AUS

alanında öncü konumundaki ülkelerin stratejileri, hedefleri ve

eylem planları incelenmiştir. Bu süreçlere ilave olarak, ülkemizin

AUS envanterini çıkarmak amacıyla bir anket düzenlenmiştir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Ulaştırma



Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

Yapılan tüm çalışmalar sonucunda belirlenen vizyon ve misyon

çerçevesinde;

→ AUS Altyapısının Geliştirilmesi

→ Sürdürülebilir Akıllı Hareketliliğin Sağlanması

→ Yol ve Sürüş Güvenliğinin Sağlanması

→ Yaşanabilir Çevre ve Bilinçli Toplum Oluşturulması

→ Veri Paylaşımı ve Güvenliğinin Sağlanması

şeklinde beş temel stratejik amaç belirlenmiştir.

Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda, uygulanabilir, izlenebilir ve

ölçülebilir eylemler oluşturulmuştur. Her eylem için sorumlu bir

kuruluş atanmış ve iş birliği yapılacak kuruluşlar ile eylem

uygulama adımları maddeler halinde belirtilmiştir.

Ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte topyekün

seferberlik halinde uygulanacaktır.

Eylem planında ileri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan ve

çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonuyla çalışmalar geliştirilecektir.

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planına

bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Ulaştırma

https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/ulusal-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belgesi-v/ulusal-akilli-ulas-im-sistemleri-strateji-belgesi-ve-2020-2023-eylem-plani.pdf


Dış Ticaret Finansmanına Eximbank Desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka’nın

resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit

arasında reasürans işbirliği anlaşması imzalandığını açıklamıştır.

Ticaret Bakanlığımızca Türk firmalarının yurt dışında daha çok

proje üstlenmesinin önünü açmak üzere var olan reasürans

anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterilmektedir.

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlem bu yıl

Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Türk

Eximbank’ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e

Irak’ta inşa edilecek Enerji Santrali Projeleri için Türkiye’den

yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon ABD doları

tutarında reasürans sağlamıştır.

ABD, Birleşik Krallık, Fransa’nın ihracat destek kuruluşları ile

anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın son olarak Danimarka ile

bu alanda iş birliğine gitmiştir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Dış Ticaret



Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu

EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması

imzalamıştır. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı

firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler

kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet

ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman

desteği sağlanacaktır.

Bakan Pekcan tarafından yapılan anlaşmada Türk Eximbank’ın

İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi ihracat

destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda

son dönemde önemli aşama kaydedildiğini belirtmiştir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Dış Ticaret



GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de

→ 8 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

arasındaki Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair

Anlaşmanın yürürlüğe girmesine,

→ 6 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti

arasındaki Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair

Anlaşmanın yürürlüğe girmesine,

→ 7 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti

arasındaki Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair

Anlaşmanın yürürlüğe girmesine,

→ 1 Temmuz 2020 ve 7 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da

imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Sağlık Alanında Hibe

Yapılmasına Dair Anlaşmanın yürürlüğe girmesine

karar verilmiştir.



GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

Aşağıdaki anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede

belirtildiği şekilde tespit edilmesine 06 Ağustos 2020 tarihli

Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

→ 15 Kasım 2017 tarihinde Aşkabat’da imzalanan Transit ve

Ulaştıma İşbirliği Anlaşması ( Lapis Lazuli Güzergah

Anlaşması) 6 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

→ 2 Haziran 2020 tarihinde 2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem

Programına Ait Finansman Anlaşmaları ve Notlar 22 Haziran

2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

→ 5 Kasım 2018 tarihinde Lusaka’da imzalanan Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma

Fonu arasında ülke ofisi ve Doğu Avrupa ve Orta Asya

Merkezi kurulmasına ilişkin ev sahibi ülke anlaşma 6 Mayıs

2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

→ 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da imzalanan Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında

Sinai Teknoloji ve İşbirliği Anlaşması 16 Mart 2020 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.



ATAMALAR&GÖREVLENDİRMELER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne

Sn. Oğuz Tuncay

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 

Sn. Hasan Hüseyin Erdoğan 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Ercan Gebeş 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yardımcılığına

Sn. Akan Gülmez

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına

Sn. Hakan Demirtel

Doğu Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na 

Sn. Osman Demirdöğen

atanmıştır. 



Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Pamukkale Boya ve Marshall ile inşaat boyacısı mesleğinde

sınav ve belgelendirme faaliyetlerimiz Adana, Antalya,

Denizli, Uşak ve Muğla illerinde devam ediyor.

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Temmuz 2020

2020 yılı Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,58 artmıştır. 

Temmuz enflasyonu yüzde 0,8–1,0 olan piyasa 

beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Temmuz ayındaki 

artışla birlikte yıllık enflasyon olumlu baz etkisiyle yüzde 

11,76 düzeyine gerilemiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Temmuz 2020

Ara malı fiyatları  Temmuz ayında %0,94 artmıştır. Bu 

dönemde inşaatın girdilerinden ana metaller %7,53 

artarken, kok ve rafine edişmiş petrol ürünlerinde bir önceki 

yıla göre azalmıştır. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracat, Mayıs 

ayında 9 milyar 956 milyon dolara, Haziran ayında 13 milyar 

462 milyon dolara ve Temmuz ayında da 15 milyar 11 milyon 

dolara yükselmiştir. Bu değer ile en yüksek ikinci Temmuz 

ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri

Pandemi sonrası ihracat yapan firma sayımız da artıyor. 

Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma ihracat yapmış iken, 

Temmuz ayında 41 bin ’in üzerinde firmamız ihracat 

yapmıştır.



EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde salgın öncesinde 20 

milyar dolar değerinde proje hedefi konulmuştu. Çalışma 

hayatının tüm alanlarında olduğu gibi yurt dışı müteahhitlik 

sektöründe de nispi olarak daralma olasılığı bulunmaktadır. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

1972 yılından günümüze kadar müteahhitlik firmalarımızca 

yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, 

Rusya Federasyonu en yüksek paya sahip olmuştur.



TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

HAFTALIK DOLAR KURU HAREKETLERİ

HAFTALIK EURO PARİTESİ HAREKETLERİ



Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Dolar Kuru ve Euro Paritesi bu hafta tarihi seviyeleri gördü. 

TCMB, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin yakından 

izlenmekte olduğu, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel 

amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki 

aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağı 

açıklamasında bulundu.



Altın yükselişini sürdürüyor

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bu hafta gram 

altın 500 TL seviyesini gördü. Yeni tip koronavirüs salgınında 

ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında süren 

gerilimin de desteği ile beraber altın fiyatlarında rekorlar 

yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: Bloomberg HT



TCMB Haftalık Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 5 Ağustos 2020 tarihinde 

açıklanan Haziran 2020 raporuna göre kurumsal kredilerin payı 

%78 olmuştur. Bireysel kredilerin payı %22’dir. 



Covid 19 Sürecinde Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrol fiyatları New York'ta, ABD'de ham petrol stoklarının 

düşmesi ile birlikte, Temmuz başından bu yana en uzun 

haftalık yükseliş serisini gerçekleştirdi. Irak daha önceki 

aylarda taahhüt ettiğinden daha fazla üretim yapmasından 

dolayı, üretimi Ağustos ayında daha da düşürme 

taahhüdünde bulundu. 

6 Ağustos tarihinde Brent Petrol  45 dolar seviyesini gördü. 

Kaynak: Bloomberg HT



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Geçtiğimiz hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 5,88 değer kaybederken, altının gram satış

fiyatı yüzde 7,24, euro/TL yüzde 3,41, dolar/TL yüzde 3,18

değer kazandı.

Uysal, "toplantıda" likiditenin fazla kısmının kademeli

çekileceğini söyledi

TCMB Başkanı Murat Uysal, banka genel müdürleriyle bir

araya gelinen toplantıda, salgın döneminde piyasaya verilen

likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan

kademeli olarak geri çekileceğini ifade etti.

Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri

çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerini yarıya düşürdü.

Yurtdışı bankalara TL'de 'esneklik' geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurt dışı yerleşik

bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar

üzerinden gerçekleştirecekleri bazı işlemlere getirilen TL’ye

erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verdi.

Temmuzda kredili konut satışı yüzde 1000 arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, temmuz ayında kredili konut

satışının 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre

yüzde 1000 arttığını açıkladı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

S&P: Türkiye'nin faiz artışından kaçınması daha zor olacak

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings TL’nin

dolar karşısında bu hafta tarihi dip seviyeyi görmesinin

ardından Türkiye için faiz oranlarında bir artıştan kaçınmanın

giderek daha zor olacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'da endeks devre kesici uygulaması başlıyor

Borsa İstanbul, yatırımcıları panik işlemlerinden korumaya

yarayan devre kesici sistemini pazartesiden itibaren endeks

bazında da uygulamaya başlayacak.

Yerli otomobil Avrupa'ya ihraç edilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan

Karakaş, küresel çaptaki 10 şirketle gizlilik sözleşmeleri

imzaladıklarını; lisanslama ve ortak kullanım konusunda

görüşmeler yürüttüklerini söyledi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

36 ilde güneş YEKA ihalesi açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin

güneş enerjisi santrali (GES) kurulu gücünün 6 bin MW'yi

aştığını belirterek "Şimdi 36 ilimizde 10, 15 ve 20 MW'lik

paketlerden oluşan 74 adet mini Güneş YEKA ihalesi

gerçekleştirilecek" dedi.

Türk oyun şirketi 168 milyon dolara Zynga'ya satıldı

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga Türk oyun firması olan

Rollic'i 168 milyon dolara satın aldı.

IMF: Dış finansman ihtiyacı ve düşük rezervler Türkiye'yi

şoklara karşı savunmasız bırakıyor

IMF, Dış Sektör Raporu'nda "Büyük dış finansman ihtiyaçları ve

nispeten düşük rezervler Türkiye'yi şoklara karşı savunmasız

bırakıyor." ifadesi kullanıldı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

Trump’tan Tiktok ve Wechat hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli

şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile

herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname

imzaladı.

ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü

Mayısta günlük ortalama 1,99 milyon varil azalan ABD'nin ham

petrol üretimi, Ocak 1980'den bu yana görülen en büyük aylık

düşüş olarak kayıtlara geçti.

Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip

koronavirüs tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziranda bir

önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

ABD Hazinesi üçüncü çeyrekte 947 milyar dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar

dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

HSBC'nin batık kredi hacmi 13 milyar doları bulabilir

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, koronavirüs salgını

nedeniyle batık kredilerinin hacminin 13 milyar doları

bulabileceğini açıkladı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı

haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7

Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak

176'ya geriledi.

Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Kanada Başbakan Yardımcısı Freeland, ABD'nin Kanada'dan

ithal ettiği alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulama

kararının ardından, 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan

alüminyum ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifesi

uygulanacağını duyurdu.



ÜYELERİMİZ’DEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HİDROMEK

tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve akıllı şehir

ekskavatörü HICON 7W’yu test etti.

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni

öncesinde, HICON 7W hakkında bilgi alan ve makineyi bir

süre kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrikle, elektrik

enerjisiyle işleyen böyle bir ekskavatörün ülkemizin bir

iftihar vesilesi olması bizi gururlandırmıştır. Bu aynı

zamanda çevrecidir, böyle bir güzel özelliği de var. Bizim

iftihar vesilemizdir, kutluyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan HİDROMEK’in
geliştirdiği yüzde 100 elektrikli ve akıllı şehir 

ekskavatörü HICON 7W’yu test etti



ÜYELERİMİZ’DEN

Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticisi HİDROMEK,

geleceğin elektrikli araçlar kategorisinde uzmanlaşma

hedefi ile yeni bir alt marka olarak HICON’u oluşturdu.

HICON Ailesi’nin ilk üyesi HICON 7W, akıllı, ekonomik ve

çevre dostu bir elektrikli şehir ekskavatörü olarak geliştirildi.

HICON 7W, sahip olduğu elektrikli motoru sayesinde, daha

sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor.

Sıfır emisyonlu olması ve kompakt boyutları ile çevresel

etkiyi azaltan HICON 7W, şehrin birçok noktasında

kolaylıkla kullanılabilecek.

HİDROMEK, HICON 7W ile uluslararası prestije sahip ‘2020

German Design’ ve ‘2020 IF Product Design’ tasarım

ödüllerini kazandı.

HICON 7W: Bir Şehir Ekskavatörü



ÜYELERİMİZ’DEN

Covid-19 sürecinde Casa Costa Boutique Hotel Kültür ve

Turizm Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu bütün önlem ve

kuralları tam anlamıyla yerine getirmektedir. Sağlık

Bakanlığının direktiflerine uyulup hijyen ve temizlik

konusunda özenle ilgilenilmektedir. Her odada kolonya, el

dezenfektanı ve maske mevcut bulundurulmaktadır.

Çalışanlar pandemi dönemine göre eğitime tabi tutulmuş ve

sertifikalandırılmıştır. Girişte her misafirin ateşi

ölçülmektedir. Pandemi dönemi temizliği normal temizliğin

çok çok üstünde gerçekleşmektedir.

Güvensoy 
Casa Costa Boutique Hotel Ziyaretçilerine 

Konforlu ve Güvenli Bir Tatil Sunuyor



ÜYELERİMİZ’DEN

→ Ozon ve ULV ile tüm alanların, malzemelerin dezenfektasyonu 
sağlanmaktadır. 

→ Otel girişinde valizlerden başlanıp otelin tamamı için geçerli 
dezenfekte çalışması düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

→ Misafirler otelden ayrıldıktan sonra en az 24 saat odaların 
havalandırma ve izole hizmetleri gerçekleştirilmektedir. 

→ Tekstil ürünlerinin 90 derecede yıkanmaktadır. 
→ Asansörler sık sık dezenfekte edilmektedir. 
→ Menüler  dijital ortama taşınmıştır. 

Casa Costa Boutique Hotel Ziyaretçilerine 
Konforlu ve Güvenli Bir Tatil Sunuyor



KÜLTÜR SANAT

Anadolu Arkeolojisi

Arkeolog Ümit Işın TRT’de 2’de batı medeniyetinin doğup

filizlendiği, Açıkhava müzesi olan Anadolu’nun arkeolojik

ve kültürel zenginliğini doğru ve yalın bir şekilde anlatıyor.

Işın, özellikle konuyla ilgili doğru bilinen yanlışları

düzeltmeye ve az bilinen arkeolojik değerlerimize

odaklanıyor.

Programın eski bölümlerine

https://www.trt2.com.tr/kultur/anadolu-arkeolojisi sayfasından

ulaşabilirsiniz…

https://www.trt2.com.tr/kultur/anadolu-arkeolojisi


KÜLTÜR SANAT

İstiklal Sergisi

Milli Mücadelenin 101. yılında İstiklal sergisi İş Sanat

sayfasında.

Türk milletinin verdiği mücadeleyi 1.000’e yakın belge,

fotoğraf, film ve objeyle anlatan “İstiklal” sergisi,

ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor.

https://www.issanat.com.tr/turkiye-is-bankasi-muzesi/istiklal

https://www.issanat.com.tr/turkiye-is-bankasi-muzesi/istiklal


Geçmiş dönem üyemiz 
İnşaat Yüksek Mühendisi

Sayın Mustafa Namık Ögetürk’ü kaybettik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş 
sağlığı diliyoruz. 



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

