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Sendikamızın 27. Olağan Genel Kurulu’nu değerli

üyelerimizin katılımıyla 10 Eylül 2020 tarihinde The Ankara

Hotel’de gerçekleştirdik.

Yeni yönetimin ve faaliyet döneminin sendikamız ve

sektörümüz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta sizlerle duyuru olarak

paylaştığımız gelişmelerin özetini bulabilirsiniz. 7- 13 Eylül

haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan

konuları ve üyelerimizden haberleri de sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Sayın Üyemiz,



Yeni tip koronavirüs (Covid 19) önlemleri nedeniyle

ertelemek durumunda kaldığımız 27. Olağan Genel

Kurulumuzu 10 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdik.

Covid 19 gölgesinde gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuza

katılan İNTES ailesi mensuplarına gönülden teşekkürlerimi

sunuyorum. Üyelerimizin oylarıyla belirlenen yeni Yönetim

Kurulumuz zor bir dönemde göreve başlıyor. Ama

inanıyorum ki 56 yıllık köklü tarihimizden aldığımız güçle ve

sizlerin destekleriyle en iyisini başarmak için çabalayacak,

İNTES’i Cumhuriyetimizin 100. yılına birlikte taşıyacağız.

1964 yılında kurucularımız kalplerindeki meslek ve

memleket sevgisine inanarak yola çıkmışlardı. Bizler de

onların yolundan ayrılmadık, şimdi ve daima inandıkları

değerleri koruyup büyüteceğiz.

Üyelerinin menfaatlerini gözetirken meslek itibarını

yükseltmeyi şiar edinen, meslek sorunlarının çözümü için

her platformda çaba sarf eden bir kurum olma misyonuyla

var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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İNTES’in Yirmi Yedinci Olağan Genel Kurulu, 

10 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Genel kurulda, 2020-2023 döneminde görev yapacak yeni 

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları için seçim yapıldı. 

Sendikamızın Yirmi Yedinci Olağan Genel Kurulu, 10 Eylül

2020 Perşembe günü 106 üye temsilcinin katılımı ile The

Ankara Otel’de yapıldı.

Salgın nedeniyle Genel Kurul bu yıl sadece üyelere özel

olarak gerçekleşti.

GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu 



COVID-19 salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine, 16

Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il

Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri Konulu Ek

Genelge ile

“Sivil Toplum Kuruluşlarının genel kurulları ve her türlü

toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelenmiştir.”

şeklindeki açıklama nedeniyle 19 Mart 2020 tarihinde

yapılması planlanan 27. Genel Kurulumuzun ertelenmesi

zarureti ortaya çıkmıştır.

Sendikamızın tabi olduğu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanunu ile Anatüzüğümüz hükümleri

çerçevesinde Yönetim Kurulumuz aldığı karar ile 27.Genel

Kurulumuzun yeni toplantı tarihlerini 31 Ağustos 2020 ilk

toplantı, 10 Eylül 2020 ikinci toplantı olarak belirlemiş ve bu

tarihte sonuçlanmıştır.

GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu 



Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması sonucunda,

Divan Başkanlığına Özgün İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu

Başkanı Cahit Karakullukçu,

→ Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına Cemil Özgür İnşaat

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Özgür

Katip Üyeler

→ Zorlu Enerji A.Ş. Genel Müdürü Aydın Akat

→ ÇAP İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şencan

seçildi.

GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu 



Divan Başkanı Cahit 

Karakullukçu genel kurul 

görüşmeleri öncesinde şu 

mesajları paylaştı:

GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu 

«İNTES’in kuruluşunun 56.yılını kutluyorum. Yarım asrı 
geride bırakırken,  üyelerini ve sektörümüzü kucaklayan 
güçlü bir çınar olması, gurur vericidir. İNTES sektörde ve 
kamu nezdinde saygın, itibarlı bir kuruluş olarak sektörün 
her sorununda çözüm ortağı haline gelmiş, öncü pek çok 

projeye imza atmış ise bunda hepimizin emeği, katkısı 
vardır. Ama, en büyük katkı hiç şüphesiz, bizler adına 
geride kalan üç yılda büyük özveriyle çalışan Yönetim, 

Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerimize aittir. Kendilerine 
özverileri, vizyonları için huzurlarınızda teşekkür etmek 

istiyorum.»



İNTES Başkanı Celal Koloğlu, 27. Genel Kurulu açarken 

konuşmasına, geçmiş dönemin değerlendirileceği ve yeni 

dönem hedeflerimizin belirleneceği Genel Kurulumuzun 

başarılı geçmesi dilekleri ile başladı.

Koloğlu konuşmasında sektörün geleceğine ilişkin şu 

ifadeleri kullandı: 

“Gelecek yıllarda inşaat, harç ve tuğladan ibaret olmayacak, 
değişim ve dönüşüm hızlanacaktır. Çevreyle uyumlu, doğayla 
dost, doğal afetlerde güvenli inşaatlar için artık hepimize daha 

fazla görev düşüyor. Sektörün geleceğine hep birlikte daha 
fazla yatırım yapmalıyız. Finansman alternatifleri geliştirmeli, 

yenilikçi çözümler üretmeliyiz.  Önümüzdeki yıllarda bu 
değişim ve dönüşüm sürecinin yolunu açanlardan biri İNTES 

olacaktır.”

GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu 



GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu 

Katılımcılara İNTES’in bu önemli gününe katılım 

gösterdikleri için teşekkür eden Koloğlu sözlerini şu 

ifadelerle noktaladı : “56 yıllık deneyimi, kamu ve özel 
sektörde edindiği saygın konumu ile sektörümüz için en iyisini 

yapacağına ve sektörün çözüm ortağı olma misyonunu, 
sizlerden aldığı güçle en iyi şekilde yerine getireceğine 

inanıyorum.”



Açılış konuşmalarının ardından Genel Kurul çalışmalarına

geçildi. İNTES’in 27. Olağan Genel Kurulu, tüzük

değişiklikleri, üye aidatlarının belirlenmesi, bütçenin

görüşülmesi ve üyelerin dilek ve temennileri bölümüyle

son buldu.

Aynı gün yapılan seçimler sonucunda Yönetim, Denetleme

ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Sandık Kurulunda İNTES üye firma temsilcilerinden

→ Yardımcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik

Yardımcı,

→ Yöntaş İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Göral Göğebakan

görev aldı.

Seçimler süresince salgın nedeniyle hijyen koşullarına

azami özen gösterildi, tüm sağlık ve güvenlik tedbirler

alındı.

GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu 



GÜNDEM

İNTES 27. Olağan Genel Kurulu Geçici Sonuçları 



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

İlişkin Yönetmeliğin geçici 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında

yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay

içinde” ibaresi “31/7/2021 tarihine kadar” şeklinde

değiştirilmiştir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Çalışma Hayatı



Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Vergi Cezalarında İndirim

Uygulaması Broşürü’ güncellenmiştir.

Broşürde;

→ İndirim uygulaması kapsamına giren cezalar,

→ İndirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği,

→ İndirim uygulamasından yararlanmanın şartları,

→ Cezalarda indirim oranları,

→ İndirim sonrasında ödemelerin ne zaman yapılacağı,

→ İndirim şartlarının ihlalinin sonuçları,

gibi bilgilere yer verilmiştir.

Broşüre aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/

Ver_Cez_Ind_Uyg_2020.pdf

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/Ver_Cez_Ind_Uyg_2020.pdf


Seyahat Kısıtlamaları

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan

genelge ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak

seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod

alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği

hatırlatıldı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların

zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri görüldüğü için ilgili

genelge ile bir dizi yeni tedbir alındı:

→ Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü

biletleme işlemi esnasında müşterilerden HES kodu talep

edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.

→ Araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol

edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı

anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir.

→ HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu

tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince

kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.

→ HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası

yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları

etkin şekilde denetlenecektir.

→ Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet

satışı yapan firmalara Valiler/Kaymakamlar tarafından gerekli idari

para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul

eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir.

GÜNDEM

Sosyal Yaşam



İzolasyon Şartları

İç İşleri Bakanlığı tarafından 81 İl valiliğine “Yurt ve

Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelge gönderildi. Genelgeye

göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina

süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacaklar.

Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici

nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. Evlerinde

izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler

hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, yurtlara veya

pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

GÜNDEM

Sosyal Yaşam



İzolasyon Şartları

Alınan tedbirler aşağıda özetlenmiştir:

→ İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını

sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan

kişilerin izolasyon süreçlerini tamamlatmak üzere valilerce

yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek.

→ Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafından görevlendirilecek

bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut

yöneticilerle sağlanacak. Valiler tarafından bu yurt veya

pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacak.

→ Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer

lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak. Beslenme

ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek.

→ Yurt veya pansiyonlarda görevlendirilen personelin salgınla

mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak

üzere yeterli sağlık personeli Valiliklerce görevlendirilecek. Yurt

ve pansiyonların güvenliği ise kesintisiz sürdürülecek.

→ Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

→ Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, alınan

kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili

maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci

maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

GÜNDEM

Sosyal Yaşam



Geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri 

izolasyonu

İç İşleri Bakanlığı tarafından mevsimlik tarım işçilerinin barındığı

alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da

temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin

geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı

bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşılaşılmakta

olduğu açıklanmıştır.

Bu nedenle Genelge’de hakkında izolasyon kararı verilmiş

olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve

inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini

geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; valiliklerce

kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara

yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacağı

belirtilmiştir.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate

bedeli valiliklerce karşılanacaktır.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Sosyal Yaşam



Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ( Kurul) hakkında kararlarına

dair Sendikamızın bu alandaki çalışmalarına danışmanlık hizmeti

veren Av. Kübra İslamoğlu Bayer tarafından hazırlanan bilgi

notundan başlıklar aşağıda sunulmaktadır.

Kişisel verilerin 108 sayılı Sözleşme dayanak gösterilerek yurt

dışına aktarılması

Kurul veri sorumlusu otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir

şirket hakkında 900.000TL idari para cezasına karar verdiğini

duyurmuştur. Yayınladığı karar özetine göre dikkate alınması

gerekli hususlar şöyledir:

→ Aydınlatma metninde kişisel verilerin toplanmasının hukuki

gerekçesinin Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme

şartları olduğu şeklinde genel nitelikte ifadeye yer verilmeyip,

bahse konu hukuki gerekçenin hangi işleme şartına/şartlarına

dayandığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

→ Kişisel veri işleme faaliyeti, Kanun’da bulunan açık rıza dışındaki

şartlardan birine dayanıyorsa, ilgili kişiden açık rıza alınması

yoluna gidilmemelidir.

→ Kişisel veri işleme faaliyeti, Kanun’da bulunan açık rıza dışındaki

şartlardan birine dayanıyorsa, ilgili kişiden açık rıza alınması

yoluna gidilmemelidir.

→ Veri sorumlusunun meşru menfaati şartına dayanılarak kişisel veri

işlenecek ise öncesinde mutlaka bir denge testi yapılmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA



Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

→ Türkiye’nin tarafı olduğu 108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik

İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması

Sözleşmesi’nin yurt dışına veri aktarımı gerçekleştirmek adına tek

başına yeterli hukuki zemini sağlamamakta olup, yurt dışına veri

aktarabilmek için 6698 Sayılı Kanun’da aranan koşullardan birinin

sağlanması zorunludur.

→ Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak

gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın

alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmeli ve ilgili kişiye

gerçek bir tercih hakkı sunulmalıdır.

→ Bir işleme faaliyeti açık rızaya işleme şartına dayandırılıyor ve

işleme faaliyeti için birden fazla konuda açık rıza alınması

gerekiyor ise her biri işlem için açık rıza ayrı ayrı alınmalıdır.

→ İlgili kişi verilerinin yurt dışına aktarılacağı hususunda aydınlatma

metninde ayrıca bilgilendirilmeli ve açık rıza bu kapsamda

alınmalıdır.

→ Kanun maddelerine genel atıf yerine kişisel veri işleme faaliyetinin

dayanağı olan işleme şartı aydınlatma metninde açık olarak

belirtilmelidir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA



Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi

olarak atanması

Yurt dışında yerleşik veri sorumluları yönünden 6698 sayılı

Kanun, Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları onun

adına tebellüğ veya kabul etmek, Kurum tarafından veri

sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletmek, veri

sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletmek, ilgili kişilerin

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri

sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına almak

ve veri sorumlusuna iletmek, ilgili kişilere veri sorumlusunun

cevabını iletmek ve veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve

işlemleri yapmak görevlerini yerine getirmek üzere gerçek bir

kişinin bir veri sorumlusu temsilcisi atanmasını öngörmektedir.

Uygulamada her bir veri sorumlusu için ayrı veri sorumlusu

temsilcisi atanması söz konusu olduğundan, bu husustan doğan

zorluklara istinaden Kurul’a yapılan başvuru neticesinde Kurul şu

şekilde karar vermiştir:

Bir gerçek kişinin, yurt içinde yerleşik birden fazla veri sorumlusu
için irtibat kişisi olarak atanmasının uygun değildir. Bir gerçek
kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için
irtibat kişisi olarak atanmasının uygundur.

Kurul Karar Özeti:

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6790/2020-559

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6797/2020-542

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6790/2020-559
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6797/2020-542


GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel

Müdürlüğü tarafından 08/09/2020 tarihli ve 2020/38 sayılı

Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması Genelgesi

yayımlanmıştır.

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat ile İlgili

Hükümler, Yardımlarla İlgili Hükümler, İdari ve Çeşitli Hükümler

ile Geçici ve Nihai Hükümler olmak üzere 5 kısımdan

oluşmaktadır:

Dokümanın ayrıntıları bağlantıdadır:

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

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


Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Türkiye MYM olarak «Belgesiz işçi kalmasın» hedefiyle

çıktığımız yolda sınav ve belgelendirme faaliyetlerimizi

gerçekleştirirken çarpıcı, gerçek hayat hikayeleriyle

karşılaşıyoruz.

Ankara’da İnşaat Boyacısı sınavına giren Mevlüde

Salmanlı’nın hikayesini paylaşmak istiyoruz sizinle.

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ



Salmanlı’nın kendi kaleminden hikayesi:

«Adım Mevlüde Salmanlı. 1975 Ankara doğumluyum. 24 yıllık
evliyim. 3 çocuk annesiyim. Yaklaşık 18 yıldır boya işleriyle
uğraşmaktayım. Bu işe ilk eşime yardım amaçlı başladım.
İlerleyen zamanlarda kendimi geliştirdim ve 12 yıldır da
profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Şu anda bu sektör
üzerine kendi iş yerimi kurdum. Ancak bu alanda belge sahibi
olmanın çok önemli olduğuna inandığım için Türkiye MYM’nin
açtığı sınavlara başvurdum ve sınavları başarıyla tamamladım.
Türkiye MYM ekibine teşekkür ediyorum. İşimi çok
seviyorum.»

TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde Haziran 

2020 dönemine ait iş gücü verileri açıklandı. İşgücü ve istihdam 

rakamlarında pandemi sürecinde görülen azalma hız kesmiş, 

Haziran ayında artışlar gözlemlenmiştir. 



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü Verileri

Haziran 2020 döneminde tüm sektörlerde istihdam artışları 

kaydedilmiştir.  İnşaat sektöründe istihdam 141 bin seviyesinde 

artmıştır. 

Sektörde Kayıt dışılık oranı ise %35,92 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İşsizlik Oranı %13,6

Tarım Dışı İşsizlik Oranı %15,4

Kayıt Dışı İstihdam Oranı %31,3

İşgücüne Katılma Oranı %49

İşgücü 30.632 bin kişi 

İnşaat Sektörü İstihdamı 1.526 bin kişi

Mevsim etkisinden arındırılmış inşaat 

sektörü istihdam 

1.471 bin kişi 

Kayıtlılık Durumu Oran

Kayıtlı

64,70%

Kayıtlı Değil

35,92%



EKONOMİDE BU HAFTA

İşgücü Verileri

İnşaat sektöründe çalışanların yoğunluğunu ilkokul ve altı düzeyi 

oluşturmaktadır. Bu nedenle Sendikamızın da daima ifade ettiği gibi 

mesleki alanda ve iş sağlığı güvenliği alanında saha eğitimleri 

büyük öneme sahiptir.  

İşsizlik Oranı %13,6

Tarım Dışı İşsizlik Oranı %15,4

Kayıt Dışı İstihdam Oranı %31,3

İşgücüne Katılma Oranı %49

İşgücü 30.632 bin kişi 

İnşaat Sektörü İstihdamı 1.526 bin kişi

Mevsim etkisinden arındırılmış inşaat 

sektörü istihdam 

1.471 bin kişi 

Kayıtlılık Durumu Oran

Kayıtlı

64,70%

Kayıtlı Değil

35,92%



EKONOMİDE BU HAFTA

Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 11 Eylül 2020 

tarihinde Ödemeler Dengesi istatistikleri açıklandı. Ocak-Temmuz 

2020 döneminde resmi rezervler 31.401 milyon dolar azaldı. Cari 

açık Temmuz'da 1.82 milyar dolar oldu. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ağustos ayına ait Finansal 

Yatırım Araçlarına ait getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Ağustos 

ayında altın yatırımcısına kazandırırken, yıllık nominal bazda %42,15 

değer kazandı. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranı

Ağustosta Borsa bir önceki aya göre yatırımcısına kaybettirdi. 

Mevduata yapılan yatırım ise yıllık olarak nominal bazda %10,89 

kazandırdı, TÜFE bazında %-0,34 kaybettirdi. 



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 dünyanın güçlü paraları karşısında değer kaybediyor. 

Öte yandan TL karşısında değer kazanıyor. Bu haftanın son 

işlem günü ilk işlem gününe göre Dolar 0,06, Euro ise 0,47 

değer kazandı.



Gram Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın yatırımın güvenli limanı olmaya devam ediyor. 

Bloomberg HT’nin haberine göre yastık altı dolarların 

sisteme çekilmesi adına hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından çalışmalara başlandı. Hafta başı 462 TL 

seviyesine inen gram altın fiyatları Cuma günü yeniden 

yükselişe geçerek 466 TL oldu. 

Kaynak: Bloomberg HT



Haftalık Para ve Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı 

bir önceki haftaya göre 2 milyon TL  değerinde arttı. 

TL ve YP’de mevduata yapılan yatırım Eylül ayının ilk haftasında 

bir önceki yıla göre %42,9 artış gösterdi.

Bankacılık Sektörü Mevduatları

Tüketici Kredileri Dağılımı

Kaynak: TCMB ve Strateji Bütçe Başkanlığı



Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Meksika Körfezi ve daha geniş bir bölgede görülen 

kasırgalar nedeniyle kapatılan ABD’de üretim tesisleri 

rafineriler tekrar yavaş yavaş faaliyete başladı. 

Petrolde ABD stoklarındaki beklenmedik artış ve Covid-19 

pandemisinden dolayı azalan talep ile birlikte petrol fiyatları 

düşmeye devam ediyor. 

Kaynak: Bloomberg HT



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Geçtiğimiz hafta borsa, altın, dolar ve euro kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 1,51, altının gram satış fiyatı yüzde 1,49,

Dolar/TL yüzde 0,32, Euro/TL yüzde 0,76 değer kazandı.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,

Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirdi ve not

görünümünü mali ölçümlerin beklenenden daha hızlı

kötüleşebileceğini kaydederek "negatif"te bıraktı.

Fitch, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel büyüme

tahminini bu yıl için yüzde eksi 4,6’dan yüzde eksi 4,4’e revize

etti. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme

tahmininin yüzde eksi 3,9’dan yüzde eksi 3,2’ye revize edildiği

bildirildi.

BDDK şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, toplam kredisi

500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi

derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Elektrikte yeni rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik

üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en

yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Albayrak: Türkiye Sigorta küresel rekabette güçlü bir

piyasa oyuncusu olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta

Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye Sigorta, kar

güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak

bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu

olacak." dedi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden fazla arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde

0,4 ve yıllık yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde

gerçekleşti.

IMF Başkanı Georgieva: Küresel ekonomi büyük dönüşüm

geçiriyor

IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonominin büyük dönüşüm

geçirdiğini belirterek iş açısından zengin bir ekonomik

toparlanma ile iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirini

desteklediğini, geleceğin pek çok işinin "yeşil ekonomi"de

olduğunu ifade etti.

AMB faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika toplantısında faiz

oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini yüzde 0,

marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini de eksi

yüzde 0.5'te tuttu.

IIF'den "derin resesyon" beklentisi: Küresel ekonomi yüzde 3,8

daralacak

Uluslararası Finans Enstitüsü, koronavirüs salgını nedeniyle bu

yıl "derin bir resesyon" beklendiğini bildirerek küresel

ekonominin yüzde 3,8 daralacağı tahmininde bulundu.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

İngiltere ve Japonya serbest ticaret anlaşması imzaladı

İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ile

Japonya'nın serbest ticaret anlaşması konusunda mutabakata

vardığı bildirildi.

OECD ülkelerinde işsizlik Temmuz'da yüzde 7,7'ye geriledi

OECD'nin raporuna göre, yeni tip koronavirüs salgını ile

nisanda yükselen işsizlik, Mayıs'tan bu yana düşüyor. OECD

üye ülkelerde işsizlik, Temmuz'da bir önceki aya göre 0,3 puan

azalarak yüzde 7,7'ye geriledi.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

Avrupa ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,8 daraldı

Euro Bölgesi'nde GSYH ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe

göre yüzde 11,8 daralarak, 1995 yılından beri en keskin

düşüşünü gördü.

Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında

kalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e

kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar

arasında olacağını öngörüyor.



KÜLTÜR SANAT

'Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız‘

Anadolu Ajansı kuruluşunun 100. yılına özel,

Cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflarından oluşan

prestij bir albüm hazırladı.

"Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümüyle,

kurulduğu 6 Nisan 1920'den bugüne Türkiye

Cumhuriyeti'nin adeta hafızası olan AA'nın hem elde ettiği

birikimlerin hayata geçirilmesi hem de tarihe not

düşülmesi amaçlandı.



KÜLTÜR SANAT

Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali

Cer Modern sahnesini bu kez dans için açıyor.

3.Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 10 ülkeden

toplam 14 dansçıyla 18-20 Eylül tarihlerinde CerModern

Açık hava sahnesinde pandemi koşulları göz önünde

bulundurularak gerçekleşecek.

Festivalde 14 uluslararası çağdaş dans sanatçısı

performans sergileyecek ve festival boyunca ücretsiz dans

workshopları olacak.

CerModern, 3 gün süresince ulusal ve uluslararası dans

sanatçılarının gösterileri, atölye programları, sergi ve film

gösterimleriyle izleyiciye zengin bir program sunuyor.
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