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Covid 19 sürecinde başlattığımız haftalık bültenimizin 20.

sayısını sizlere ulaştırıyoruz.

Covid 19 tedbirleri, çalışma hayatında, mevzuatta ve mali

hayattaki gelişmeler, Dünya ve Türkiye ekonomisinde öne

çıkan konular ve üyelerimizden güncel gelişmeleri

paylaştığımız bültenimizle üyelerimize ve sektörümüze katkı

sağlamış olmayı umut ediyoruz.

Bu haftakı bültenimizde geçtiğimiz hafta sizlerle duyuru

olarak paylaştığımız gelişmelerin özetini bulabilirsiniz. 10-16

Ağustos haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne

çıkan konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,



21 yıl önce bugün toplumsal belleğimizde büyük bir yara

açan, Türkiye’nin gördüğü en büyük doğal afetlerden birini

yaşadık, o karanlık ve uzun gecede sevdiklerimizin yok

oluşuna, şehirlerimizin yerle bir oluşuna şahit olduk. 17

Ağustos Depremi’nde hayatını kaybedenleri bir kez daha

rahmetle anıyorum.

Ülkemizin bulunduğu coğrafya, tarihten bugüne pek çok

deprem yaşamış bir coğrafyadır. Uzmanların

değerlendirmelerine göre Türkiye yüz ölçümünün % 42'si

birinci derece deprem kuşağı üzerinde, büyük şehirlerimiz

1. Derece ve 2. Derece deprem bölgeleri üzerinde kurulu,

nüfusumuzun yarıdan fazlası bu bölgelerde yaşıyor.

Coğrafya kader olabilir, deprem gerçeğimiz olabilir ama

depremin şehirlerimizi, yuvalarımızı, ailelerimizi yıkması

kader değildir, bu gidişe hep birlikte dur demek zorundayız.

Coğrafya kaderdir, depremde yok olan hayatlar kader

değildir.

Depremle mücadele, sadece devletin ya da yapıları inşa

eden müteahhitlerin sorumluluğu değildir. Deprem

konusunda sorumluluk yapı sahibinden, yapı müteahhidine,

yapı denetim kuruluşları ve denetçilerden tüketiciye kadar

hepimizindir. Bu nedenle deprem konusunda farkındalık ve

bilinci tüm topluma yaymak mecburiyetindeyiz.

Başkan’ın Mesajı



Deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz bir coğrafyada

nitelikli, sağlam, güvenli ve sürdürülebilir yapılar inşa

edilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Yeni konutları depreme

dayanıklı inşa ederken diğer yandan mevcut yapıları da

depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz.

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı çerçevesinde 1,5 milyon

konutun güvenli ve çevreye duyarlı yapılar olarak

dönüşümünün sağlanması hedefleniyor. Kentsel Dönüşüm

Eylem Planı, depreme dayanıklı yapıların üretilmesi ve

plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek

açısından oldukça önemli. Ancak buradaki önemli nokta

kentsel dönüşüm projeleri planlanırken ve uygulanırken işin

ehline teslim edilmesidir. Mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı

denetimi bu sürecin olmazsa olmazıdır.

Kaliteli malzeme ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işçilerle

üretilmiş, nitelikli, sağlam, etkin yapı denetimlerinin olduğu

bina ve şehirlere kavuşmak adına inşaat sektörünün bir

mühendislik alanı olduğu kabul edilmeli ve müteahhitlik

mesleğine ilişkin kriterlere uyulmalıdır.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 07.08.2020 tarihinde

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

yayınlanmıştır.

Duyuruda öne çıkan başlıklar şöyledir:

→ Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin

birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesi’nin 01.08.2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde

uygulamaya açılacaktır.

→ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderecek mükelleflerin

aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

→ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin

alanlar https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html adresinde yer

alan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme

Kılavuzunda yer alan açıklamalara göre doldurulmalıdır.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat



Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

→ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında

işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu,

sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç

gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme

kaydedilerek gönderilmelidir.

→ Sıkça rastlanan sigortalının tesciline ilişkin hatalar için

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap adresinden

düzenleme yapılabilecektir.

→ Sigortalıların tescil bilgilerindeki değişiklikler nedeniyle alınan

hataların da düzeltilmesi için mükelleflerin/işverenlerin

çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki bilgilere

(https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap) linkinden

ulaşabilmekte ve e-Bildirge ekranından güncelleme yapabilmektir.

→ Sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir

meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde

sisteme kaydetmelidir.

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi

Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya

mphb@gelirler.gov.tr adresinden ve

“SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak ise Sosyal Güvenlik

Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi

(170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli

hizmetler verilmektedir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
mailto:mphb@gelirler.gov.tr
mailto:isverensistemi@sgk.gov.tr


Gelir İdaresi Başkanlığı Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Dönem Değişikliği

10 veya daha az çalışanı bulunan mükellefleri talep ederlerse

vergi kesintilerini aylık beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk

eden vergilerin ilgili ayda ödenmesi gerekmektedir.

Haziran ayında çalışanı bulunmayan ancak Temmuz ayında

sigortalı istihdam etmeye başlayan mükellefler İnteraktif Vergi

Dairesi üzerinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” vermelidirler.

Ayrıntılı bilgiler https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf

linkindedir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf


Gelir İdaresi Başkanlığı Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Dönem Değişikliği

Gelir İdaresi tarafından 10 Ağustos 2020 tarihinde yapılan

duyuruda ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç

olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az

olanlar, muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi

dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir

verebileceği belirtilmiştir.

Mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet

bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri

gerekmektedir. Ancak zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat

yapanlar hariç olmak üzere 10 veya daha az çalışanı bulunan

mükellefler;

→ Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık

dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri

kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine

→ Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla

Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak

aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine

dâhil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat



Türkiye 48 Ülke İle Uçuş Trafiğini Sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs

salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları

için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos

itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların

yapıldığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca 20 Haziranda başlatılan ancak

koronavirüs vakaları nedeniyle 4 temmuzda askıya alınan

Kazakistan uçuşlarının bugün transit olarak açılacağını ve 1

Eylülden itibaren de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları

başlatacaklarını kaydetti.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Ulaştırma



Libya ile mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü

projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan

müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat

zaptı imzalandı.

Bakan Pekcan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve

gelecekte yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için

çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptık. Bu konuda geleceğe

yönelik çok olumlu bir adım atmanın memnuniyeti içerisindeyiz.

Bugün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz

açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz.

İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler

arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde

sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma

niteliğindedir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Yurt Dışı Müteahhitlik



GÜNDEM

Bütçe maratonu başlıyor

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 yılı bütçe görüşme

takvimi yayımlandı

2021 yılı Merkezi yönetim bütçesi hazırlıkları kapsamında kamu

idarelerinin yetkilileriyle yapılacak bütçe görüşmeleri COVID-19

pandemisi nedeniyle uzaktan erişim yöntemiyle (online)

gerçekleştirilecektir.

2021 yılı bütçesinden sektörümüze ilişkin takvim tarihleri

aşağıdadır. Bültenimizde gelişmelere yer vereceğiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı

19/20 Ağustos 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

25 Ağustos 2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

25 Ağustos 2020

Karayolları Genel Müdürlüğü

25 Ağustos 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Ağustos 2020



GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “İzolasyon Tedbirleri” konulu 

genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri"

konulu genelge gönderildi. Genelgede, daha önce valiliklere

yeni tip koronavirüs nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişi

bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk

7 günlük süre içinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının

vali veya kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi

ve sıklıkla denetlenmesine yönelik talimat verildiği hatırlatıldı.

Genelgede evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da

temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstererek evde

izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak

halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine vurgu

yapıldı.



ATAMALAR&GÖREVLENDİRMELER

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla

14 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama 

kararlarına göre, 

→ Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

→ Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

→ Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

→ Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

→ Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

→ Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

→ Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

→ Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

→ İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

→ İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail

Koyuncu,

→ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah

Çuvalcı,

→ 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

→ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa

Verşan Kök,

→ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

→ Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

→ Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz

atanmıştır. 



Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Sınavlarımız ilan edilen kurallar çerçevesinde tüm sağlık ve

hijyen tedbirleri alınarak, işverenlerimizin şantiyelerinde,

Ankara Sınav Merkezi ve protokol imzalanan meslek

liselerinde yapılmaya devam edilmektedir.

Pamukkale Boya Antalya, Denizli, Uşak

Marshall Boya Ankara, Adana, Denizli, İzmir illerinde sınavları

gerçekleştirilmiştir.

Kolin AŞ. Lüleburgaz şantiyesinde Betonarme Demircisi ve

Ahşap Kalıpçı mesleki yeterlilik sınavları organize edilmeye

başlanmıştır.

Temmuz ayında 341 kişinin mesleki yeterlilik sınavı yapılmış,

317 kişi belgelendirilmiştir.

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü İstatistikleri

OECD tarafından açıklanan rapora göre salgın döneminde 

işsizlik kadınları ve gençleri daha çok etkiliyor. Dünyada genç 

işsizlik yükselen bir trendde. Ülkemizde de son açıklanan 

verilere göre Genç nüfustaki işsizlik oranı %24,6’ya yükseldi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Merkez Bankası Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin 

açıkladığı beklenti istatistiklerinde enflasyon öngörüsü ve 

dolar kuru/TL beklentilerini artış yönünde açıklarken yıl sonu 

için büyüme beklentisini negatif yönlü değiştirmiştir. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri

2020 Haziran ayı için açıklanan ödemeler dengesi 

verilerine göre, cari işlemler açığı 2,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler açığı ise Haziran ayı 

itibarıyla 11,1 milyar dolar seviyesindedir. 



EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Maliyet Endeksleri

Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine göre 

endeks haziranda bir önceki aya göre  %0,78, geçen yılın 

aynı ayına göre %7,47 yükseldi. Aylık bazda malzeme 

endeksi %1,34 artarken işçilik endeksi %0,33 azaldı. 



EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 

sektörlerine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Toplam ciro 

endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

10,4 yükseldi.



OECD İşşizlik Raporu

EKONOMİDE BU HAFTA

OECD tarafından yayımlanan işsizlik raporu oldukça çarpıcı 

ifadeleri ortaya koymakta. İşsizlik krizi etkilerini tüm 

ekonomilerde hissettiriyor.



TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

HAFTALIK DOLAR KURU HAREKETLERİ

HAFTALIK EURO PARİTESİ HAREKETLERİ



Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Para birimlerinden TL, dolar karşısında en çok değer 

kaybedenler arasında yer almaya devam ediyor. Faiz 

oranlarının düşmesine karşın enflasyon oranı yükselmeye 

devam ederken kurlar yukarı yönlü hareket ediyor.



Gram Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Pandemi sürecinden itibaren altın Merkez bankalarının faiz 

indirimi ve parasal genişlemeye gitmesi, hükümetlerin 

teşvikleri gibi nedenlerle yükselişini sürdürdü. Bu hafta 

salgının önlenmesine ilişkin iyimserlik nedeniyle hafta 

ortasında satışlara neden oldu. Haftanın son iş günü gram 

altın fiyatı tekrar yükseliş seviyesine girdi. Dönemsel fiyat 

düşüşleri olsa da uzmanlar orta- uzun vadede yükseliş 

trendinin korunacağını düşünmekte.

Kaynak: Bloomberg HT



TCMB Haftalık Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kredi faiz oranlarının düşük seyri bankacılık sektöründe kredi 

taleplerine olan artış yönünde hareketliliği geçtiğimiz hafta da 

sürdürdü. 

Tüketici Kredilerinin Bir Önceki Haftaya Göre Dağılımı

Tüketici Kredilerin Dağılımı



Covid 19 Sürecinde Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) küresel petrol 

öngörüsünü düşürmesinin ardından petrol fiyatları beş ayın 

yüksek seviyelerinden geri çekildi. 

IEA, son iki çeyreklik için petrol talebi tahminini günlük 

500.000 varil düşürerek tüketimin bu dönemde ortalama 

95,25 milyon varil olacağını öngördü. Bu hafta azaltılan bu 

öngörüler, büyük oranda, hava seyahatinin araba ve kamyon 

ile seyahatteki güçlü iyileşmeyi gösterememesinden dolayı 

zayıf jet yakıt talebinden kaynaklanıyor. 

Kaynak: Bloomberg HT



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Geçtiğimiz hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 2,19, euro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36

değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer

kaybetti.

Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Yapılan

son düzenlemeyle Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla

piyasa yapıcıların likidite imkân limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde

60'ı aştı

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde üretilen 162 milyar 131

milyon 457 bin kilovatsaat elektriğin 100 milyar 651 milyon 208

bin kilovatsaatlik kısmı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde

edildi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

THY’den ikinci çeyrekte 2,2 milyar TL zarar

Türk Hava Yolları, yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon,

yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar

açıkladı.

Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nun Ağustos

2020 sayısını yayımladı

Dünya Bankası raporunda, Türkiye'nin, COVID-19'un

yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığı

belirtilerek, salgının ekonomik yavaşlama sonrasındaki

kademeli toparlanmayı rayından çıkardığı ifade edildi.

Savunma sanayii sektör cirosu 10 milyar 884 milyon dolara

ulaştı

Savunma sanayiinde, sivil havacılık, savunma ürün ve hizmet

satışından oluşan sektör cirosunun 2019'da bir önceki yıla göre

yüzde 24,23 artarak 10 milyar 884 milyon dolara ulaştığı

açıklandı.

Goldman TL'nin zayıflamayı sürdürmesini bekliyor

Türk Lirası'nda değer kaybının devam edeceğini öngören

Goldman Sachs Group Inc., uyarıda bulundu: Ağustos ayındaki

likitsizlik önümüzdeyken, yerel varlıklarda bir kez daha kesikli

bir hareketin yaşanmasına ilişkin riskler artıyor.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

Moody's: COVID-19 tedarik zinciri değişikliklerini hızlandıracak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, COVID-

19 salgınının tedarik zinciri değişikliklerini hızlandıracağını

belirterek, tedarik zincirlerinin daha sağlam, parçalı ve

bölgesel odaklı hale geleceğini bildirdi.

IMF'den ABD ekonomisine ilişkin değerlendirme

IMF, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin

ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını, genişletilmiş varlık

alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere Fed

için daha fazla eylem alanı görüldüğünü bildirdi.

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 12,1 küçüldü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020

yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri

yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde

mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde

bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 azaldı.

Hollanda ekonomisi ikinci çeyrekte rekor düşüşle küçüldü

Hollanda ekonomisinin yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle

bu yılın ikinci çeyreğinde rekor bir düşüşle bir önceki çeyreğe

göre yüzde 8,5 küçüldüğü bildirildi.



ÜYELERİMİZ’DEN

Covid-19 salgını sonrasında aldığı sıkı sağlık önlemleri ile ilk

olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu

‘Havalimanı Pandemi Sertifikası, ardından Avrupa Birliği

Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yayınladığı “Covid-19

Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü” imzalayan İstanbul

Havalimanı, uluslararası yeni bir sertifikayı daha alarak

aldığı önlemleri tescilledi. Uluslararası Havalimanları

Konseyi (ACI) tarafından verilen “Havalimanı Sağlık

Akreditasyonu” sertifikasını alan İstanbul Havalimanı,

dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı,
‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ Sertifikasını 

Aldı



ÜYELERİMİZ’DEN

Havalimanı Sağlık Akreditasyonu önemli tedbirleri içeriyor

Covid-19 salgını ile birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık

güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası

Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile

Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki

yerini sağlamlaştırmış oldu. Tüm şartları sağlayarak

“Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını almaya hak

kazanan İstanbul Havalimanı, önemli denetimlerden de

geçti. Değerlendirme kapsamında, temizlik, dezenfeksiyon,

sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi,

terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları,

köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi

yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemler

değerlendirildi.

İstanbul Havalimanı,
‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ Sertifikasını 

Aldı



ÜYELERİMİZ’DEN

Sendikamıza Üye 145 firma bulunmaktadır. Bültenimizde

2020 yılında İNTES ailesine katılan üyelerin bilgilerine yer

vereceğiz. Ayrıntılar İnşaat Sanayi dergimizde yer alacak.

İnşaat Sanayicileri



ÜYELERİMİZ’DEN

1981 yılında kurulan Çalık Holding enerji, inşaat,

madencilik, tekstil, finans, telekomünikasyon ve dijital

alanlarında faaliyet göstermektedir. Orta Asya, Balkanlar ve

MENA bölgesi olmak üzere, 21 ülkede faaliyet

göstermektedir. Merkezi İstanbul’dadır.

Çalık Holding



ÜYELERİMİZ’DEN

2011 yılında kurulan Torkam İnşaat bünyesinde inşaat,

gayri menkul yatırım, PWC profil üertimi, uluslararası demir

çelik üretimi, petrol ve gaz arama alanında faaliyet

göstermektedir. Merkezi İstanbul’dadır.

Torkam İnşaat



ÜYELERİMİZ’DEN

1970 yılında kurulan Holding çatısı altında inşaat, havacılık,

petrol, turizm ve sigorta alanlarında faaliyet göstermektedir.

Merkezi Ankara’dadır.

Ziver Holding



KÜLTÜR SANAT

KüçükÇiftlik Park'ta tiyatro akşamları

“KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu”, hijyen ve sosyal mesafe

kurallarına uygun olarak tasarlanan yeni sahnesinde farklı

tiyatro gruplarının sevilen oyunlarına ev sahipliği yapacak.

15 Ekim perşembe akşamına kadar sürecek gösterimlerde

COVID-19 tedbirlerine uygun bir oturma düzeni olacak.

Organizasyon kapsamında Semaver Kumpanya, Baba

Sahne, Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, DOT,

Duru Tiyatro, Oyun Atölyesi, Süheyl ve Behzat Uygur

Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, KomediaTürk İstanbul,

Nisan Ceren Göçen ve Craft Tiyatro’nun oyunları yıldızlar

altında sahne alacak.

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/256521836/ISTANBUL/tr

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/256521836/ISTANBUL/tr


KÜLTÜR SANAT

Düşlerin Kenti İstanbul

Düşlerin Kenti: İstanbul sergisindeki Suna ve İnan Kıraç

Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan seçilmiş

yapıtlar, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir

zaman dilimi içinde, çoğunlukla batılı sanatçıların Osmanlı

dünyasına bakışını, gözler önüne seren önemli görsel

belgelerdir.

Düşlerin Kenti İstanbul, Pera Müzesi’nin Dijital Sergiler

bölümünde meraklılarını bekliyor.

https://www.peramuzesi.org.tr/dijital-sergiler

https://artsandculture.google.com/exhibit/bgKC_XdOhBgDLA?hl=

tr

https://www.peramuzesi.org.tr/dijital-sergiler
https://artsandculture.google.com/exhibit/bgKC_XdOhBgDLA?hl=tr


İNTES YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

İNTES Yönetim Kurulu, 11 Ağustos Salı günü 27. Olağan

Genel Kurul gündemini değerlendirmek üzere online

platformda bir araya geldi. Toplantıya Yönetim Kurulu

Başkanı Celal Koloğlu, Başkan Vekilleri Deha Emral,

Gürhan Özdemir, Levent Kafkaslı, İlhan Adiloğlu, Yönetim

Kurulu Üyeleri Barış Haşemoğlu, Merdan Hürmeydan,

Gültekin Güvensoy, Denetleme Kurulu Başkanı Deniz

Kızılırmak ve Denetleme Kurulu Üyesi Murat Türkseven

katıldı.



İNTES 27. OLAĞAN GENEL KURULU

Sendikamızın 27. Olağan Genel Kurulu’nun birinci toplantısı

Sendika merkezinde aşağıda belirtilen gündemle 31

Ağustos 2020 tarihinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde

ikinci toplantısı aynı gündemle 10 Eylül 2020 tarihinde The

Ankara Hotel’de gerçekleştirilecektir.

27. Olağan Genel Kurulu ilanımıza linkten ulaşabilirsiniz.

https://intes.org.tr/guncel/27-olagan-genel-kurul-ilani/

https://intes.org.tr/guncel/27-olagan-genel-kurul-ilani/


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

