


10 Kasım 1938

Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz….  



Sektör sorunlarımıza ilişkin kamu otoriteleri nezdinde
girişimlerimizi sürdürüyoruz. Yapım işleri malzeme
girdilerindeki aşırı fiyat artışlarına ilişkin yazılarımızı Hazine
ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a, Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve Ticaret
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a ilettik.

Kamu İhale Kurumu nezdinde karşılaşılan sorunların
belirlenmesi ve ilgili idarelerde gündeme getirilerek çözümü
için oluşturulan çalışma heyetimiz de ilk toplantısını
geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız
gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri
sizlerle paylaşıyoruz. 2-8 Kasım haftasında Türkiye ve dünya
ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörümüzün Değerli Temsilcileri,

Ermenek Barajı DSİ Arşivi



Karışık duygularla geçen zor bir
haftayı geride bıraktık.

İzmir Depremi’nde kaybettiğimiz
canlar içimizi yakarken saatler sonra
gelen mucize haberler bir nebze
içimize su serpti. Enkazdan sağ salim
kurtarılan yavrularımız gülen yüzleriyle
umut oldu hepimize.

Başkan’ın Mesajı

Arama kurtarma ekiplerinin gece gündüz özverili çalışmaları
ve İzmir’e destek olmak için tek yürek olan tüm
vatandaşlarımız ne kadar güzel bir millet olduğumuzu
gösterdi.

Bir kez daha İzmir depreminde hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz bir coğrafyadayız.
Ama şunu bir kez daha hatırlamalıyız: Coğrafya kader olabilir,
depremde yok olan hayatlar kader 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 yaymalıyız.

Sağlıklı günler dilerim.

Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
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SEKTÖR GÜNDEMİ

İNTES Kamu İhale Mevzuatı Heyeti 

Sendikamız Bünyesinde KİK ve İdare Uygulamalarına Yönelik 
Oluşturulan Heyet Çalışmaları

Sektörümüzün yatırımcı idareler ve Kamu İhale Kurumu
nezdinde karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve ilgili
idarelerde gündeme getirilerek çözümü için Yönetim
Kurulumuz tarafından bir çalışma heyeti oluşturulmasına
karar verildi.

Heyet tarafından yapılacak çalışmalar ile gündeme alınan
konular hakkında kapsamlı bir rapor oluşturularak ilgili Kurum
ve Kuruluşlar nezdinde sorunların çözümü için gerekli
müracaatlar, görüşmeler ve toplantılar yapılacaktır.

Heyet üyelerinden Sn. Merdan Hürmeydan, Sn. Deha Emral
ve Sn. Mustafa Turan’ın katılımı ile ilk toplantı 6 Kasım 2020
Cuma günü saat:10.00’da İNTES’te gerçekleştirilmiştir.

Heyet tarafından sektörümüze yönelik konulara ilişkin
kapsamlı raporlar oluşturularak ilgili kuruluşların ve
camiamızın dikkatine sunulacaktır.



05.11.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yargıtay Birinci 
Başkanlık Kurulunun 3.11.2020 tarihli Kararı yayınlanmıştır

6723 sayılı Kanunu’nun 15. maddesi ile Yargıtay kanununun
5. maddesinde yapılan değişiklik ile 23.07.2016 tarihi
itibariyle 6 yıl içerisinde 46 olan daire sayısının 12 hukuk ve
12 ceza olmak üzere 24’e üye sayısının ise 200’e indirileceği
aktarılmıştır.

Temmuz 2021tarihi itbariyle yeni düzenlemeye uygun olarak
yeni hizmet binasının tamamlanarak hizmete açılacağından
bahsedilmiştir.

Aynı işe farklı dairelerin bakması sebebiyle kararlar arasında
farklılıklar olabildiği, bu sebeple sık sık içtihadı birleştirme
yoluna gidilmesi gerektiği, bu kapsamda 13,19,20,21 ve 22.
Hukuk ile 17,18 ve 20’inci Ceza Dairelerinin kapatılmasına
karar verildiğine açıklama getirilmiştir.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat

Ankara Yenikent-Temelli Projesi
ONUR TAAHHÜT 



Bahse geçen kurul kararları gereğince:

→ 23. Hukuk Dairesinin 04.02.2021 tarihinden geçerli olmak
üzere kapatılmasına

→ 17. Hukuk Dairesinin 08.04.2021 tarihinden geçerli olmak
üzere kapatılmasına

→ 13. Ceza Dairesinin 01.12.2020 tarihinden geçerli olmak
üzere kapatılmasına

→ 3. Ceza Dairesinin 01.02.2021 tarihinden geçerli olmak
üzere kapatılmasına

oy birliği ile karar verildi.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat

…………………

TEKFEN İNŞAAT



Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap Ve Metal Esaslı
Kalıpların Ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım,

Hesap Ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 06
Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Tebliğ’e göre bundan
böyle bina inşaatlarında uygulanacak betona mukavemetini
alıncaya kadar şekil vermek üzere tesis edilen ahşap ve
metal kalıplar ile beton dökülen kalıpları taşıyıcı ve
destekleyici ahşap ve metal kalıp iskeleleri için hesaplama,
projelendirme ve yapım esaslarını, asgari malzeme
özelliklerini, konstrüktif kuralları ve güvenlik kriterleri
belirlenmiştir.

→ Ebatlara uygun olmayan veya kalıcı deformasyona
uğramış kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi kullanılamayacak.

→ Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi malzemeleri her
kullanımdan önce şantiye şefince kontrol edilecek.

→ Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerine ait proje müellifince
hazırlanan dokümanlar, yapı sahibi veya kanuni
vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat
dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili
idareye teslim edilecek.

→ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili
diğer yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşullar
sağlanacak.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat



→ Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak malzeme,
boyut, mekanik özellikler ve uygulama detaylarında tadilat
ruhsatı düzenlenerek değişikliğe gidilebilecek.

→ Yüklenici tarafından ahşap ve/veya metal esaslı
malzemeden olmak şartıyla; TSE belgesine sahip
sistemlerin kullanılacağının talep ve beyan edilmesi
halinde, üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay
çizimler, proje müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile
ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilecek. Ancak bu
durum yüklenicinin ve proje müellifinin sorumluluğunu
ortadan kaldıramayacak.

→ Yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut binaları
ile İmar Kanununun 27’nci maddesi kapsamında yapı
ruhsatı düzenlenmeden inşa edilebilen binalar haricinde
taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzeme
kullanılamayacak.

Esasların ayrıntısı Resmi Gazete ekinde yer almaktadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-4-1.pdf

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mevzuat

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-4-1.pdf


Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğü’nce Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla
Ödenmesi konulu 4 Kasım 2020 tarihinde Genel Yazı
yayımlanmıştır.

Yazı’da özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2020/Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarına ait ertelenen sigorta primleri ödemelerinin 
işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından 
mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;

→ 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe
denk gelmesi nedeniyle) kadar ödenmesi gereken 2020
yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme
süresi 23 Kasım 2020 tarihi ( 22/11/2020 tarihi pazar
gününe denk gelmesi nedeniyle),

→ 30/11/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı
Nisan ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme
süresi 21 Aralık 2020 tarihi (20/12/2020 tarihi pazar
gününe denk gelmesi nedeniyle),

→ 31/12/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı
Mayıs ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme
süresi olarak 20 Ocak 2021 tarihi dikkate alınacaktır.

SEKTÖR GÜNDEMİ

Mali Hayat



GÜNDEM

TBMM Kararı

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve deprem 
zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken 

tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması 
komisyonu kurulmasına dair karar 

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve deprem zararlarının
en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ve Komisyon
kurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Komisyon 22 üyeden oluşacak ve çalışma
süresinin 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında
çalışabilecektir.

Kherrata RN09 Karayolu Projesi Cezayir 
ÖZGÜN



GÜNDEM

Ticaret Bakanlığı Kararları

Ticaret Bakanlığınca 5 Kasım 2020 tarihli yayımlanan 
Yönetmelik ile Garanti Belgesi, Tanıtma ve kullanma 

Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliklerine ilişkin 
maddelere ekleme ve değişikler yapılmıştır. 

→ Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Üretici ve ithalatçılar
Yönetmelik ekinde yer alan kullanılmamış mallar için bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde,
açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi
düzenlemek zorunda olacaklardır. Garanti belgesi kâğıt
üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla
verilebilecektir.

→ Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla
verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın
veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna
erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

→ Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması
durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve
yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin
güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi
bulunacaktır.

→ Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından
oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi



GÜNDEM

Covid 19 Tedbirleri

81 ili kapsayan 'koronavirüs' genelgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar
doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlerine
ilişkin İçişleri Bakanlığı Coronavirüs Ek Tedbirleri Genelgesi
4 Kasım 2020 tarihinde yayımlandı.

Genelgeye göre:

→ Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç
olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi
yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför,
güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı
sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve
elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam,
kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları
sağlanacak.

→ Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel
sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya
dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden
azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması sağlanacak.



GÜNDEM

Covid 19 Tedbirleri

→ Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının
çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle,
mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren
kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak
üzere 06:00-15:00, 06:30-15:30, 07:00-16:00, 07:30-16:30,
08:00-17:00, 08:30-17:30, 09:00-18:00 vb. mesai/vardiya
uygulamalarına geçilmesi sağlanacak.

→ Genelgede vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık
ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane
halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev
ziyaretlerinden kaçınmaları konularında
bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi
gerektiği belirtildi.

Bolu İl Merkezi Büyüksu Deresi                                    
1. Kısım Rehabilitasyonu 
BAYTİMUR



GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

→ Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna
Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının Silinebilmesi Amacıyla
Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından
2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe
Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe Anlaşması 5
Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.

…………………………….

Tire RES İzmir
TÜRKERLER



ATAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Başkanı Sn. Murat UYSAL görevden
alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Başkanlığına Sn. Naci AĞBAL,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına,
Sn. İbrahim ŞENEL

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine,
Sn. Nihat ZEYBEKÇİ

atanmıştır.

Samsun Çevreyolu Projesi
GÜLSAN



ATAMALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına,
Sn. Ertuğrul ÇALIŞKAN

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcılığına
Sn. Muharrem KİRAZ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine
Sn. Osman İLTER

atanmıştır.

Nador Limanı Fas 
STFA



ATAMALAR

5 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan                  
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararına’na göre:

→ 23. Hukuk Dairesi Başkanı Sn. Murat KIYAK’ın
04.02.2021 tarihi itibariyle 15. Hukuk Dairesi
Başkanlığına,

→ 17. Hukuk Dairesi Başkanı Sn. Abdulkadir Şahabettin
SERTKAYA’nın 08.04.2021 tarihi itibariyle 4. Hukuk
Dairesi Başkanlığına,

→ 13. Ceza Dairesi Başkanı Sn. Vuslat DİRİM’in 01.12.2020
tarihi itibariyle 6. Ceza Dairesi Başkanlığına,

→ 3. Ceza Dairesi Başkanı Sn. Osman ATALAY’ın
01.02.2021 tarihi itibariyle 1. Ceza Dairesi Başkanlığına

görevlendirilmelerine karar verilmiştir. 



ETKİNLİK

Erişilebilirlik Ödülleri

2020 Erişilebilirlik Yılı Ödül Başvuruları İçin Son Günler

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından
ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında T.C. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından Erişilebilirlik Ödülleri verilecektir.

Erişilebilirlik Ödülleri Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik
hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında
çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları,
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları,
başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve
sundukları hizmetler için verilecektir.

Ödüller 03 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü’nde sahiplerini
bulacaktır.

20 Kasım 2020 başvuru için son tarihtir.

Ayrıntılar aşağıdaki inkinde yer almaktadır.

https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/index.html

https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/index.html


İNTES TELEKONFERANSLARI

İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde                                                 
Yeni Dönem İlke Kararları

Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakmakla görevli 22. Hukuk
Dairesinin kapatılarak, Başkan ve Üyelerinin Yargıtay
9.Hukuk Dairesinde görevlendirilmesi üzerine iki Daire
kararları arasında farklılık taşıyan hususlar Daire tarafından
değerlendirilmiş ve Dairenin önümüzdeki dönemde
uygulamalarına esas alacağı görüşler belirlenmiştir.

Bu husustan hareketle 2020 Güz Döneminin ikinci
telekonferansını, 6 Kasım Cuma günü Yargıtay 9.Hukuk
Dairesi Üyesi Sayın Şahin Çil’in katılımıyla gerçekleştirdik.
Toplantıda Sayın Çil yeni dönem ilke kararları hakkında
bilgi paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.



İNTES TELEKONFERANSLARI

İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde                                                 
Yeni Dönem İlke Kararları

Çil sunumunda başlıca şu konular hakkında bilgi paylaştı:

→ Hafta tatili günü olarak kararlaştırılan Cumartesi
gününün yıllık izin hesabında değerlendirilmesi,

→ Fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının
ispatında husumetli tanık beyanlarının
değerlendirilmesi,

→ Hafta tatilinin toplu kullandırılmasında hafta tatili
alacağının hesaplanması,

→ Uzun süre yıllık ücretli izin kullandırılmadığı iddialarında
hâkimin aydınlatma ödevi kapsamında davacı asilin
dinlenmesinin gerekip gerekmediği,

→ Yurt dışında çalışan işçiler bakımından işverenin işçinin
çalıştırıldığı ülke mevzuatına göre resmi tatil olan günde
işçiyi çalıştırmaması halinde, bu günlere ait çalışılmadan
hak kazanılan ücret miktarının, ülkemiz ulusal bayram
ve genel tatillerinde çalışılarak hak kazanılan genel tatil
ücreti alacağından mahsubunun gerekip gerekmediği,

→ Yurt dışında işçi çalıştırılması halinde husumet sorunu



İNTES TELEKONFERANSLARI

İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde                                                 
Yeni Dönem İlke Kararları

→ Islah yapmak üzere verilen sürenin bir hafta ile sınırlı ve
kesin olup olmadığı, Islahta yeni bir alacak talebinin
mümkün olup olmadığı, Islahla dava türünün değiştirilip
değiştirilemeyeceği, Islahta harç ödenmemesi halinde
harç yatırılması noktasında süre verilip verilemeyeceği,

→ Asıl işveren alt işveren ilişkisinde birinin ileri sürdüğü
zamanaşımı definin diğerine sirayeti, Asıl işveren alt
işveren ilişkisinde biri hakkındaki feragatin etkisi,

→ Belirsiz alacak davası açabilmek için alacağın belirsiz
olmasında kriterler ve tamamlanabilir dava şartı,

→ Belirli süreli iş sözleşmesinin süre bitiminde
kendiliğinden sona ermesi halinde kıdem tazminatı
sorunu,

→ İş Müfettişi raporunun işçilik alacakları tespitine dair
raporuna itirazda husumet ve hukuki yarar sorunu,

→ Haftalık 45 saati aşmayan hallerde fazla çalışma
alacağının hesaplanma yöntemi,

→ Primli çalışmada fazla çalışma ücreti hesabı.



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş’nin Hatay’da “İskele Kurulum
Elemanı (Seviye 3)” Mesleki Yeterlilik Sınavlarının teorik
bölümü 02-06 Kasım 2020 tarihlerinde 325 adayın katılımı ile
tamamlanmıştır. 09 Kasım tarihinden itibaren uygulama
sınavları gerçekleştirilecektir. MYM personelinin
gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan ve daha önce
teşvikten faydalanmamış adaylar tek nokta teşvikten
faydalanacaklardır.

Sınavlarımız ilan edilen kurallar çerçevesinde tüm iş sağlığı ve
güvenliği ve hijyen tedbirleri alınarak yapılmaya devam
etmektedir.

07-08 Kasım 2020 tarihlerinde Pamukkale Boya’nın Bursa,
İzmir, Isparta, Uşak ve Denizli illerinde, Marshall Boya’nın
Ankara’da inşaat boyacısı sınavları gerçekleştirilmiştir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

3 Ekim 2020 tarihinde Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurt İçi Üretici 
Fiyatları Endeksi açıklandı. YİÜFE Mayıs ayında %5,53 

seviyesinde yıllık artış oranı ile son üç yılın en düşük seviyesini 
gördü. TÜFE yıllık bazda %11,89 seviyesine yükseldi. 

Merkez Bankası beklenti anketinde bu dönem için TÜFE Beklentisi 
% 10,53 idi. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon

Yİ ÜFE Ekim ayında kur artışlarına paralel yükseliş gösterdi. 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %17,01, imalatta %19,81 artış, elektrik, gaz 
üretimi ve dağıtımında %1,62 azalış ve su temininde %12,49 artış 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde ana demir çelik ve ferro alışımlar 

grubundaki artış %39,04 oldu. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Ticaret Bakanlığı tarafından aylık olarak yayımlanan Yurt Dışı 
Müteahhitlik Hizmetleri verileri açıklandı. Yurt dışı müteahhitlik 

hizmetleri sektörümüz salgının küresel ekonomileri etkilemesi ile 
bu yıl sınırlı bir performans gösterdi. 2020 yılının ilk dokuz ayında 

üstlenilen iş tutarı 9,4 milyar dolar oldu. 



EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre: 

2020 yılı sonu için 12 milyon dolar, 2021 yılı için ise 15 milyon 
dolar değerinde proje üstlenileceği tahmin ediliyor. 

Rusya Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinde en çok iş üstlenilen 
ülke konumundadır. 



EKONOMİDE BU HAFTA

FED Faiz Kararı

Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak%0-0,25 bandında 
tutarken, varlık alım programında değişikliğe gitmedi. 



TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Merkez Bankası Efektif Satış  Dolar Kuru

Kaynak: TCMB
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Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB’nin yayımladığı verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif 
döviz kuru endeksi Ekim ayında 60,7 düzeyinde gerçekleşerek 

tarihi düşük seviyesine geriledi. Endeks Eylül ayında 62,3 
seviyesinde açıklanmıştı.

Dolar TL karşısında ortalama %1 değer kazanıyor . Dolar 
haftanın son işgününde 30 gün öncesine göre %9,6 değer 

kazandı.

Dolar Perşembe günü aşağı yönlü hareket ettikten sonra 
Cuma günü yine yukarı yönlü harekete etti.

Kaynak: TCMB



Gram Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD seçimlerindeki süre gelen belirsizlik ortamı ons fiyatını 
yüksek seviyelere getirdi. 

Doların son haftaların en düşük seviyesine inmesinden destek 
alarak Kasım ayını pozitif olarak fiyatlıyor.

Öte yandan Avrupa’da artan karantina önlemleri emtiayı güvenli 
liman haline getiriyor.

Gram altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Haftanın son iş 
gününde 533 TL seviyesini gördü. 

Altın bir ay öncesine göre %13 oranında değer kazandı. 

Kaynak: Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Dünya Bankası tarafından yılda iki kez hazırlanan Mal 
Piyasalarına Bakış Raporu kurum sayfasında yayımlandı.  

Raporda yılın üçüncü çeyreğinde petrol fiyatlarında yılın ikinci 
çeyreğine göre 1/3 oranında yükselme görüldü. Ancak fiyatlar 

halan salgın öncesi dönemin altındadır.

Aynı rapora göre Petrol fiyatlarının 2021 yılında 2020 yılına göre 
ortalama varil başına 41 dolardan 44 dolara yükselmesi 

beklenmektedir.  Raporda Ulusal Enerji Ajansı tarafından yapılan 
rapordan alıntı yapılarak 2020 yılının tamamında talebin %8 

düşmesi beklenmekte olduğu açıklanmıştır. 

Küresel piyasalarda belirsizlik, salgının devam edeceğine dair 
kötümser senaryolar talebi baskılamakta, petrol fiyatlarının 

gerilemesine neden olmaktadır. 

Kaynak: Bloomberg HT



Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından haftanın son iş günü 
açıklanan Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel 

Görünüm Raporuna Göre;

30 Ekim haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki 
haftaya göre 1,74 azaldı.

Bankacılık sektöründe Tüketici Kredi kartlarında toplam bakiye 
137,8 milyar TL oldu. Ocak-Eylül 2020 döneminde Bireysel 

Kredi Kartlarında borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı %52,3 
azalarak 320.889 oldu.

Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı 30 Ekim 
haftasında %4,2 oldu.
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Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı 
bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyon TL  değerinde arttı. 

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %0,99 özel sektör 
bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,25-1,75 

seviyelerine işlem gördü. 

Kredi talebi geçtiğimiz haftalara göre artış gösterdi. 

Toplam kredilerin  %40’ını konut kredileri oluşturdu. 

Açıklanan son verilere göre TL ticari kredilerine uygulanan faiz 
oranı %16,0 oldu.

Kaynak: TCMB



Kamu İhale İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu İhale Kurumu tarafından günlük olarak açıklanmakta olan 
ihale istatistiklerini okurlarımız için derliyoruz.                                                             

Bu hafta yayımlanan rakamlar şöyle: 

Kaydedilen İhale Yayımlanan İhale 

Bazı İllere Göre İhaleler
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İller Yapım İş i İhale Sayıs ı
Ankara 1673
İstanbul 976
İzmir 584
Antalya 364
Mersin 310
Muğla 306
Adana 322
Kocaeli 264
Gaziantep 211
Şanlıurfa 227



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 7,15, altının gram satış fiyatı yüzde 6,21,
dolar/TL yüzde 2,23, euro/TL yüzde 3,91 yükseliş kaydetti.

TCMB haftalık swap faizini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde
gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde
uygulanan faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25
seviyesine yükseltildi.

TCMB: Bankalararası piyasada bankaların borç alabilme
limitleri sıfırlandı
3 Kasım 2020’den itibaren TCMB bünyesinde Bankalararası
Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı.
Açık piyasa işlemleri (APİ) kapsamında TL cinsi kira sertifikaları
karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli
repo işlemleri durduruldu.

İSO İmalat PMI ekimde 53,9'a yükseldi
Türkiye'de İSO imalat sektörü PMI, ekim ayında 53,9 puana
yükseldi. Endeks, bir önceki aya göre 1,1 puan artış kaydetti.
PMI endeksi verilerine göre ekimde, üretim ve yeni siparişlerde
artış güçlenirken, istihdam yaratmada son 32 ayın en yüksek
hızında gerçekleşti.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham
petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj
kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

İngiltere Merkez Bankası ekonomiye 150 milyar sterlin enjekte
edecek
İngiltere Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 0,10
seviyesinde tutulmasına karar verirken, varlık alım programını
745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkardı.

AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 daralacak
Avrupa Birliği Komisyonu, yeni tip koronavirüs salgını
nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 küçüleceği
öngörüsünde bulundu.

Khurais Gaz ve Petrol Ayrıştırma Tesisi 
Suudi Arabistan 
GAMA



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya 

IMF'den Çin ekonomisi için "yapısal reform" vurgusu
IMF, Çin ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya devam
ettiğine dikkati çekerek daha fazla yapısal reformun finansal
riskleri sınırlamaya, daha yeşil ve daha kapsayıcı büyümeyi
teşvik etmeye, dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı
olabileceğini bildirdi.

Avrupa imalat sanayi Almanya öncülüğünde yükseldi
İmalat sanayi PMI Almanya ve İtalya'da son 31 ayın en büyük
yükselişini kaydederken, Euro bölgesinin tamamı için de
beklentilerin üzerine çıktı.

IMF, G20 ülkelerini uyardı: Salgın derin izler bırakabilir
IMF, koronavirüs salgını nedeniyle belirsizliğin hala yüksek
olduğunu ve politika desteğinin erken çekilmesinin bu ortamda
maliyetli olacağını belirterek, salgının neden olduğu zararların
derin izler bırakmasının muhtemel olduğu uyarısında bulundu.

Ergene Derin Deniz Deşarjı Projesi 
DOĞUŞ



ÜYELERİMİZ’DEN

İGA 

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en fazla uçuş icra edilen 
3. havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün
(EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 3
Kasım'da 508 seferli Amsterdam Schiphol ile 484 seferli
Londra Heathrow havalimanlarından sonra en fazla uçuş
icra edilen havalimanı olarak belirlendi. İstanbul
Havalimanı'ndan söz konusu günde 452 uçuş yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY) da 3 Kasım'da icra ettiği 541
uçuşla Avrupa'da en fazla sefer düzenleyen havayolu
şirketi oldu.



ÜYELERİMİZ’DEN

TEKFEN

Tekfen, Bir kez daha IPLOCA Yönetim Kurulu’nda…

Tekfen Holding, Taahhüt Grubu Başkanı Sayın Levent
Kafkaslı, Tekfen'in kurucu ortakları arasında yer aldığı ve 3
dönem başkanlığını yaptığı IPLOCA’nın (Uluslararası Boru
Hattı Müteahhitler Birliği) Yönetim Kurulu’na seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Kafkaslı’yı tebrik 
ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. 



TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER

28. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından her yıl
düzenli olarak gerçekleştirilen İnsan Yönetimi Kongresi bu yıl
25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde dijital olarak düzenlenecek.

28 yıldan bu yana aralıksız düzenlenen PERYÖN İnsan
Yönetimi Kongresi bu yıl, yeni normalleşme döneminde
temelleri atılan ‘yeni gelecek’ ve ‘yeni çalışma hayatı’na dair her
türlü detayı masaya yatırmak üzere “MASKESİZ” temasıyla
yapılacak.

“MASKESİZ” temalı Kongre’nin bu yılki ana sponsorluğunu,
çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini her daim odağına
alan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı üstlenecek.

Kongre ile ilgili güncel ve detaylı bilgiye
www.peryonkongre.com adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.peryonkongre.com/


KÜLTÜR SANAT

Müzik dünyasının unutulmaz ismi Timur Selçuk

Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata
veda etti. Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir
Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan
Timur Selçuk, müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı.

2018 yılında 50'inci sanat yılını kutlayan Selçuk, 1998 yılında
Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.

Usta sanatçı ile Habertürk kanalında yapılan söyleşiye
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Vqqc9RPmaSw

https://www.youtube.com/watch?v=Vqqc9RPmaSw


KÜLTÜR SANAT

Ödüllü ve prestijli filmler, kasım ayında TRT 2 ekranlarında

Kültür sanat kanalı TRT 2, kasım ayı boyunca her akşam farklı
bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye
birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve
prestijli filmleri ekrana getirecek.

Önümüzdeki haftanın programı:

→ 9 Kasım Pazartesi 21.00 "A Late Quartet" (Son Konser)
→ 10 Kasım Salı 21.00 "Mia Madre" (Annem)
→ 11 Kasım Çarşamba 21.00 "Oversized Coat" (Büyük Gelen

Palto) Tv'de İlk
→ 12 Kasım Perşembe 21.00 "Murtaza"
→ 13 Kasım Cuma 21.30 "White Fang" (Beyaz Diş)
→ 14 Kasım Cumartesi 21.30 "Güvercin"
→ 15 Kasım Pazar 21.30 "The Other Side of Hope" (Umudun

Öteki Yüzü)



KÜLTÜR SANAT



31 Ağustos 1922 Büyük Zafer’in ertesi günü,
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa muharebe
sahasını gezerken, bir Mehmetçiğin yaralanıp düştüğü
çukurda üzeri toprakla örtülmüş olmasına rağmen,
dışarda kalan kolu ile sancağı sımsıkı tutmaya devam
ettiğini görür. Savaştan sonra Şehit Asker anısına
dikilecek anıt için bunun sembol olmasını emreder.

30 Ağustos 1924 günü, Zafer’den iki yıl sonra,
fotoğraftaki Anıt’ın temeli, olayın geçtiği yerde, Gazi
Mustafa Kemal Paşa tarafından bir konuşma ile atılır.
Bu anıt bilahare 1980 yılında Afyon’daki yerinden
alınarak esas muharebe alanı ortasındaki Berberçam
Tepesine dikilmiştir.

Fotoğrafta çerçeve içinde Atatürk’ün bakışlarını andıran
görüntü, O’nun doğumunun 100’üncü yıl dönümü olan
19 Mayıs 1981 günü yapılan bir film çekimi sırasında
bulutların hareketi ile kendiliğinden olmuştur.

( Kaynak: Atatürk El Kitabı, 1983)



Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR’in

kıymetli eşi

Sn. Oya ÖZDEBİR

hanımefendiyi kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine baş sağlığı diliyoruz.



Üyemiz Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Başar Arıoğlu'nun 

kıymetli kayınvalidesi 

Sn. SEVİNÇ ERDİNÇ

hanımefendiyi kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine 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://twitter.com/intessendika
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