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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile hayata

geçirdiğimiz "Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı

ve Güvenliği Projesi" TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda

"İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" kategorisinde finale

kaldı.

Proje ile Covid 19’un başladığı günlerde, kimsenin ne

yapacağını bilemediği olağanüstü bir dönemde devlet,

sendika ve özel sektör el ve gönül birliği yaptık.

Bilgi kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi paylaştık. Ödül almak

elbette çok kıymetli ancak bu projeyi hayata geçirmiş

olmaktan dahi büyük mutluluk duyuyoruz.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz. 23-29 Kasım haftasında Türkiye ve

dünya ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için

derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,

Thenia - Bordj Bou Arreridj
Elektrifikasyonlu Çift Hat Demiryolu Projesi CEZAYİR 
ÖZGÜN
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Geçtiğimiz hafta sektörümüz ve ülkemiz

açısından çok hayati, önemli bir konuda

değerli bir girişimi hayata geçirdik.

İnşaat sektörünün öncü sivil toplum

kuruluşları olarak ülkemizin derin yarası

ve değişmez gerçeği deprem

konusunda yol haritamızı belirlemek

için yola çıktık.

Başkan’ın Mesajı

Türk inşaat sektörünü temsil eden sekiz sivil toplum kuruluşu

«Depreme Karşı Tekiz» diyerek bir araya geldik ve ortak bir

bildiriye imza attık.

İzmir’de meydana gelen son depremle bir kez daha acı bir

şekilde tecrübe ettiğimiz deprem nedeniyle yaşanan acıların

tekrarlanmaması amacıyla yedi konu başlığı belirledik. Sahip

olduğumuz deneyimi yapıcı bir biçimde Hükümetimiz ile el ele

ülkemizin hizmetine sunmak konusunda mutabık kaldık.

«Depreme Karşı Tekiz» Girişimi belirlenen konu başlıklarında

somut adımlar atılması için çalışmalarını sürdürecek.

Hatırlamalı, hatırlatmalı ve gerekeni hep birlikte el ele

yapmalıyız: “Coğrafya kader olabilir, depremde yok olan

hayatlar kader değildir.”

Esenlikler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı 3



TİSK ORTAK YARINLAR ÖDÜL PROGRAMI

İNTES Finalde 

İNTES Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda Finalde

"Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Projesi" projemiz TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda "İş

Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" kategorisinde finale kaldı.

Halk oylaması için desteklerinizi bekliyoruz….

Son gün 30 Kasım!

Oy vermek için: 
https://oylama.vidobu.com/tisk/ortak-yarinlar/is-sagligi-ve-

guvenligi/salgin-doneminde-yapi-isyerlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Depreme Karşı Tekiz

Türk inşaat sektörünü temsil eden sekiz sivil toplum kuruluşu 

«Depreme Karşı Tekiz» diyerek bir araya geldik, ülkemizin 

gerçeği deprem konusunda ortak bildiriye imza attık. 

Sendikamızın da bulunduğu inşaat sektörünün öncü 8 sivil

toplum kuruluşu, Türkiye’nin toplumsal belleğinde derin acılara

yol açan depreme karşı ortak bir bildiri açıkladı.

Sendikamız, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Gayrimenkul ve

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul

İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları

Derneği (KONUTDER), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar

Birliği (TürkMMMB), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri

Derneği (Türkiye İMSAD) ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği

(YDKB) 25 Kasım tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında

depreme karşı 7 başlık altında bir bildiri açıklayarak ‘Depreme

Karşı Tekiz’ dedi.
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Depreme Karşı Tekiz

Sendikamızı temsilen basın toplantısında konuşan İNTES

Başkan Vekili Enes OLPAK, deprem sorununu çözebilmek için,

mühendislik biliminin doğrularını taviz vermeden uygulamak

zorunda olduğumuzu hatırlatarak,

«Deprem riski yüksek bölgelerde yapım işlerini ekonomik, mali,

mesleki ve teknik yeterlilikleri en üst seviyede olan, sadece A

grubunda yer alan ve mesleki yeterlilik belgeli işçiye sahip

firmaların üstlenmesi gerekmektedir. Çözüm bekleyen bir diğer

alan, müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim, yerel yönetimler,

kamu kuruluşlarının sorumluluk sınırlarının belirlenmesi ve

netleştirilmesine duyulan ihtiyaçtır. Sorumluluk sisteminin

etkinleştirilmesinin adalet reformunun bir parçası kabul edilmesi

gerektiğini düşünüyor, bununla beraber etkin bir sistemin

yapılacak mevzuat değişikliklerinin sistemin bütünü üzerindeki

etkilerinin analiz edilmesi ve ilgili kesimlerle istişare süreçleriyle

işleyebileceğine inanıyoruz.” dedi.
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SEKTÖR GÜNDEMİ

İNTES Başkan Vekili Enes OLPAK’ın
«Depreme Karşı Tekiz» Girişimi Basın Toplantısı’nda 

Yaptığı Konuşma

Sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri,

Değerli basın mensupları,

Hepinizi şahsım ve İNTES yönetim kurulu adına saygıyla

selamlıyorum.

Öncelikle, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza

Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar

diliyorum.

Bu depremde de kenetlendik, birbirimize güç verdik. Bir ve birlikte

olmanın gücünü yaşadık. Ülkemizle, insanımızla ne kadar gurur

duysak azdır. Bu toplantının ve bu birlikteliğinde aynı yaklaşımın

devamı niteliğinde olduğuna inanıyoruz.

Bugün deprem ortak paydasında bir araya gelmiş bulunan sivil

toplum kuruluşlarımız, inşaat sektöründe nitelikli hizmet üretimini

esas alan seçkin üyelere sahip kuruluşlardan oluşmaktadır.

Buradaki tüm kuruluşlar ülkemizde yapı üretim kalitesinin artırılması

yönünde uzun yıllardır çaba göstermişlerdir.

Geçmişten bugüne ülke olarak yaşadığımız acı deprem

tecrübelerinde kalitesiz yapı üretiminin maliyetini tüm toplum olarak

ödedik. Elbette bu konuda önemli dersler çıkardık, güvenli yapıların

önemi konusunda farkındalık ve bilinç artışı ile birlikte, hükümetimiz

de bu alanda somut adımlar attı. Ancak daha yapılacak çok iş ve

alınacak çok mesafe olduğu açıktır.
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken diğer yandan mevcut

yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu

bizim milli meselemizdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2019 yılında yayımlanan,

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması

Hakkında Yönetmelik, sektörde hizmet sunanların kalitesinin

artırılmasına ve takibine yönelik önemli bir adımdır.

Bu yönetmeliğe göre müteahhitler 9 ayrı grupta sınıflandırılmaktadır.

Bu sınıflamada müteahhidin ekonomik, mali, mesleki ve teknik

yeterlikleri esas alınmaktadır. A grubu müteahhitler bu yeterlilikleri en

fazla taşıyan grubu oluşturmaktadır.

Deprem riski yüksek bölgelerde yapım işlerini sadece A grubunda yer

alan ve en fazla yeterliliğe sahip firmaların üstlenmesi önemli

gördüğümüz konular arasında yer almaktadır. Yine aynı bölgeler için,

firmaların daha fazla teknik kadro ve daha fazla mesleki yeterlilik

belge sahibi işçiye sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Deprem sorunumuzu çözebilmek için, yapım işinin mühendislik ve

mimarlıkla gerçekleştiğini ve mühendislik biliminin doğrularını taviz

vermeden uygulamak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.

İNTES olarak 55 yılı aşan bir süredir yapı üretiminde kalitenin

önemini her planda vurguladık. Bu alanda çalışmalar yaptık.

Uluslararası örnekleri inceleyerek, yapıda denetim sorumluluk ve

sigorta sistemini ülkemiz için önerdiğimizde yıl 1989’du. Bu önerimiz

doğrultusunda ülkemizde önemli adımlar atıldı. Yapı denetimi

sisteminin kuruluşu bunlardan biridir.

İNTES Başkan Vekili Enes OLPAK’ın
«Depreme Karşı Tekiz» Girişimi Basın Toplantısı’nda 

Yaptığı Konuşma
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Çözüm bekleyen bir diğer alan, müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim,

yerel yönetimler, kamu kuruluşlarının sorumluluk sınırlarının

belirlenmesi ve netleştirilmesine duyulan ihtiyaçtır. Sistemiz çok

taraflı sorumlular üretmekte, gerçek sorumluya ulaşmak çoğu zaman

mümkün olamamaktadır.

Sorumluluk sahiplerinin sorumluğu üstlendiği, hukuken ve cezai

olarak bedelini ödediği bir sistemi etkin hale getirmeliyiz.

Ülkece maddi manevi daha çok bedel ödemeden toplumun tüm

kesimleri üzerimize düşen vazifelerin farkına varmalı ve harekete

geçmeliyiz.

Depremle mücadele, sadece devletin ya da yapıları inşa eden

müteahhitlerin sorumluluğu değildir.

Deprem konusunda sorumluluk; yapı sahibinden, yapı müteahhidine,

malzeme üreticilerine, yapı denetim kuruluşları ve denetçilerden

tüketiciye kadar hepimizindir. Bu nedenle deprem konusunda

farkındalık ve bilinci tüm topluma yaymalıyız.

Sorumluluk sisteminin etkinleştirilmesinin adalet reformunun bir

parçası kabul edilmesini önemli görüyoruz. Ancak, imar, yapı

denetimi, borçlar, ceza, sigorta başta olmak üzere pek çok kanunda

yapılacak mevzuat değişikliklerinin sistemin bütünü üzerindeki

etkilerinin analiz edilmesi, ilgili kesimlerle istişare süreçlerinin

işletilmesinin etkin bir sistem kuruluşu için de gerekli olduğuna

inanıyoruz. Kamu ve özel sektörün temsilcileri olarak bizler, hep

birlikte mühendisliğin ve hukukun ortak paydasında bir araya gelebilir

ve kalıcı çözümleri üretebiliriz.

İNTES Başkan Vekili Enes OLPAK’ın
«Depreme Karşı Tekiz» Girişimi Basın Toplantısı’nda 

Yaptığı Konuşma
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Sorumluluk sistemine bugüne kadar etkin şekilde ilave edilemeyen

sigorta sisteminin eklenmesinin artık zorunlu olduğunu düşünüyoruz.

Sistemin sorumlulukları düzenleyecek olan sigorta ayağı bugüne

kadar hep eksik kalmıştır. Önümüzdeki dönemde kasko

uygulamalarındaki gibi, zarar verenin sigorta açısından da mali

sorumluluğunun artmasını sağlayacak bir sistemin kurulmasının

önemli olduğuna inanıyoruz.

Afetlerde kurtarma hizmetlerimizin kalitesinin artması elbette çok

önemlidir. İzmir depreminde mucizelere imza attılar. Hepsine bir kez

daha şükranlarımızı sunuyorum. Ancak, bunun üzücü bir yönü

olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu sonuç, kurtarma gerektirecek

ve hizmet kalitemizi artırmayı gerektirecek kadar çok afet yaşadığımız

anlamına da geliyor.

Bize göre asıl başarı göstergesi, yapılarımızın kalitesinin artırılması ve

kurtarma gerektirmeyecek bir yapılaşmanın sağlanması olacaktır.

Binaların yalnızca müteahhitle, işçiyle veya malzemeyle değil, aslında

bilgiyle inşa edildiğine inanıyoruz.İnşaat sektörünün tamamen bir

mühendislik alanı olduğu kabul edilmeli, müteahhitlik mesleğine

ilişkin belirlenen kriterlere tavizsiz uyulmalı ve tüm sektör

çalışanlarının eğitilerek belgelendirilmesi sağlanmalıdır.

Doğru mühendislik, doğru planlama ve doğru malzeme ile depreme

dayanıklı yapılar inşa ettiğimiz takdirde depremler olsa dahi can

kayıplarının olduğu böyle üzücü hadiseler yaşanmayacaktır.

Deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz bir coğrafyada nitelikli,

sağlam, güvenli ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesi ihtiyaç değil

zorunluluktur.

İNTES Başkan Vekili Enes OLPAK’ın
«Depreme Karşı Tekiz» Girişimi Basın Toplantısı’nda 

Yaptığı Konuşma
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Kentsel Dönüşüm, depreme dayanıklı yapıların üretilmesi ve plansız,

kontrolsüz, kalitesiz yapılaşmayı önlemek açısından hayati bir

fırsattır. Buradaki önemli nokta kentsel dönüşüm projeleri

hazırlanırken ve hayata geçirilirken işin ehline teslim edilmesidir.

Mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı denetimi bu sürecin olmazsa

olmazıdır.

Diğer taraftan vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar

düşmektedir. Vatandaşlarımız konut tercih ederken, dış cephe

estetiği, mutfağı, banyosundan, büyüklüğünden ziyade binanın yapı

kalitesini ve malzeme kalitesini sorgulamalıdır. Araba hatta cep

telefonu alırken bile enine boyuna düşünüyor, pek çok araştırma

yapıyoruz, söz konusu yuvamız olunca daha bilinçli, daha hassas,

daha dikkatli olmak ortak sorumluluğumuzdur.

Binalara tüm kritik yapım süreçlerini ve bilgilerini içeren bir kimlik

belgesi verilmeli, kimlik belgesi çıkarılan binalara tapu, vergi ve her

türlü resim ve harç uygulamalarında indirim teşviki sağlanmalıdır.

Yapı kalitesinin ve niteliklerinin kullanıcıları tarafından

sorgulanabilmesine imkan sağlayan bir altyapı geliştirilmelidir.

Çabalarımız depremi “korkuyla” değil “güvenle” bekleyen, yapılarını

kaliteyle üreten bir ülke olmak içindir.

Yaşadığımız mekanları en az diğer Dünya vatandaşları kadar güvenle

kullanabilmek, Ülkemiz insanlarının da en doğal hakkıdır.

Sonuç olarak, bir ve birlikte olarak, bilimin rehberliğinde, liyakatle

yürütülecek her çabanın daha güvenli bir geleceğe bizleri

ulaştıracağına inanıyoruz. İNTES olarak bu alanda her göreve hazır

olduğumuzu vurgulayarak, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

İNTES Başkan Vekili Enes OLPAK’ın
«Depreme Karşı Tekiz» Girişimi Basın Toplantısı’nda 

Yaptığı Konuşma
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Depreme Karşı Tekiz

«Depreme Karşı Tekiz» Girişimi «Ülkemizin Gerçeği Deprem 

Konusunda Ortak Bildiri» metninin tamamına bağlantıdan 

ulaşabilirsiniz. 
13
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MALİ HAYAT

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

27 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye

Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Bazı

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı

Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” yayımlandı.

Tebliğ ile 7256 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin Bakanlığa

verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı

tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel

idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon

Başkanlıklarına (YÎKOB) ait alacakların yapılandırılmasına

ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar

belirlendi.

Tebliğin Ek:3 bölümünde Kanun kapsamında yer alan bazı

kuruluşlara ilişkin borçların kapsamı, başvuru süresi,

müracaatın yapılacağı yer, azami taksit sayısı, ödeme tarih ve

şekillerine ilişkin bir tablo yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201127-4.pdf
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MALİ HAYAT

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Ankara Kalecik Barajı 
GÜVENSOY

Vergi ve Sigorta Borçlarının yapılandırılması için son gün 

31 Aralık 2020. 

Ayrıntılar www.gib.gov.tr adresinde.
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MALİ HAYAT

Para Politikası Uygulamaları 

Ankara Kalecik Barajı 
GÜVENSOY

Merkez Bankası’nın 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası

Kurulu toplantısı sonrasında aldığı kararlar

gereğince parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini

artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine

geçilmesine karar verilmiştir.

Buna göre;

Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve

faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten

kaldırılmasına,

 Zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için

aynı oranlar üzerinden uygulanmasına,

 Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının

Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema

oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına,

ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri

için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25 olarak

uygulanan komisyon oranının yüzde 0 olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.
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MALİ HAYAT

Vergi Düzenlemeleri

Bornova Viyadüğü 
KGM Arşivi

28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de Gelir İdaresi

Başkanlığı Vergi Usul Kanunu ile 2020 yılı için yeniden

değerleme oranı belirlendi.

Buna göre Yeniden Değerleme Oranı %9,11 olarak tespit

edildi.

Bahsi geçen oran 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için

de uygulanacak.
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MALİ HAYAT

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması

Ankara Kalecik Barajı 
GÜVENSOY

28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de Bazı Varlıkların

Ekonomiye Kazandırılmasın ilişkin Genel Tebliğ yayımlandı.

Tebliğde gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para,

altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye

kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Genel Tebliğden öne çıkan hususlar şöyle:

 Yurt dışında sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıklar

için anılan madde hükmünden yararlanılabilmesi için

bildirime konu edilecek bu varlıkların bildirim tarihinden

itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekecek.

 Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu

varlıklar, 17/11/2020 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar

bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek olup, gerçek

ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi

dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 Konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç

ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya

da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi

şartıyla bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi

incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
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MALİ HAYAT

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması

Ankara Kalecik Barajı 
GÜVENSOY

 Konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç

ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da

aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartıyla

bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve

vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

 30 Haziran 2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan ancak

kapsama girmeyen taşınmazlar gibi varlıkların kapsamdaki

varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde

hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün

olacaktır.

 Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı

kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi bir

belge istenilmeyecektir.

 Banka veya aracı kurumlardan, bildirime konu edilen varlıklara

ilişkin olarak vergi dairelerince herhangi bir belge

istenilmeyecektir.
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ÇALIŞMA HAYATI

İşletmelerde Staj Uygulamaları 

İstanbul-İzmir Otoyolu Körfez Geçiş Köprüsü 
GÖÇAY

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören

öğrenci/çırak öğrencilerden MEB işletmelerde Mesleki

Eğitim/Staj Sözleşmesi bulunan işletmelerde beceri

eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak

öğrenciler ile 12. Sınıf öğrencilerinin işletmelerde mesleki

eğitim veya staj uygulamalarına 30 Kasım 2020 tarihinden

itibaren başvuru yapabilecekler.

Bunun için;

→ İşletmenin talebinin olması,

→ Öğrenci velisinin izninin bulunması,

→ İşletmeler tarafından Covid-19 salgınına yönelik gerekli

tedbirlerin alınması şartlarının sağlanması,

→ İlgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
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ÇALIŞMA HAYATI

Kişisel Verilerin Korunması 

Ankara Kalecik Barajı 
GÜVENSOY

İNTES tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin üye

firmalarımıza düzenli duyurular yapmakta ve bu konuda aynı

zamanda haftalık bültenimizde de okuyucularımızla kurul

kararlarına yönelik özetleri paylaşmaktayız

Kanun, gerçek ve tüzel kişilere kişisel veri işlerken uymaları

gereken usul ve esasları ortaya koymaktadır. Aynı zamanda

bu kurallara uymama sonucu yükümlülükler getirmektedir.

KVKK kapsamında aydınlatma yükümlülüklerini yerine

getirmeyen işletmelerin cezai yaptırımlara maruz kalmamaları

için Sendikamızca rehber dokumanlar hazırlanarak üye

firmalarımızla paylaşılmıştır.

KVK uyum çalışmalarını henüz tamamlamamış olan ve bu

konuda çalışma yapmak isteyen firmalarımız ayrıntılı bilgi

almak için Sendikamızı 0312 441 43 50 nolu telefondan

arayabilir ya da sorularını intes@intes.org.tr adresinden

yöneltebilirler.
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ÇALIŞMA HAYATI

Prim Destekleri

Ankara Kalecik Barajı 
GÜVENSOY

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nda yer

alan Prim Desteğine ilişkin Genelge Sigorta Primleri Genel

Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

Buna göre özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan

dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve

prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından

en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı

sayısına ilave olarak,

17/4/2020 tarihinden sonra ilk işe alınan ya da daha önce

tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde

sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve

hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi

vermeyen özel sektör işyerlerinde,

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen

çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk

lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun

geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak

süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin SGK’ya

ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle

işverene Fondan destek sağlanır.

Ayrıntılar için tıklayınız.
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GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

27 Kasım 2020 tarihinde

→ Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal

Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari

Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair

Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

25 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'nin mükerrer

sayısında

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, İletişim, Gençlik

ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması

Hakkında Karar

→ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti

Arasında Gıda Güvenilirliği Mutabakat Zaptının İlişik

Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

yayınlanmıştır.
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GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

→ Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı arasında 30.06.1978

tarihinde Stockholm’de imzalanan Sosyal Güvenlik

Sözleşmesi 01.05.1981 tarihinde yürürlüğe girmiş olup

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne ilişkin detayları içeren

Genelge 27.11.2020 tarihinde ve Emeklilik Hizmetleri

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

→ Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti arasında 2

Ocak 2007 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik

Sözleşmesi 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş

olup Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne ilişkin detayları içeren

Genelge 19.11.2020 tarihinde ve Emeklilik Hizmetleri

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

ARMİN ELEKTRİK
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ATAMALAR

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi 

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 

Sn. Ahmet Burak DAĞLIOĞLU

atanmıştır.

Çiftçi Towers-İstanbul
TÜRKERLER
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GÜNDEM

Koronavirüs Tedbirleri

Geniş katılımlı etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi

İç İşleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Geniş Katılımlı Etkinliklerin

Ertelenmesi konulu genelge gönderdi.

Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin

genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve

kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul

toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

Petkim Konteyner Limanı 
DOĞUŞ
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TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

28-29 Kasım 2020 tarihlerinde Pamukkale Boya’nın Bursa,

Bodrum, Isparta, İzmir illerinde inşaat boyacısı sınavları

gerçekleştirilmiştir.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş’nin Hatay’da “İskele Kurulum

Elemanı (Seviye 3)” Mesleki Yeterlilik Sınavlarının uygulama

sınavları devam etmektedir. 23-26 Kasım 2020 tarihlerinde 72

kişinin sınavı tamamlanmıştır. MYM personelinin

gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan ve daha önce

teşvikten faydalanmamış adaylar tek nokta teşvikten

faydalanacaklardır.

Sınavlarımız ilan edilen yeni Covid-19 kuralları çerçevesinde

tüm iş sağlığı ve güvenliği ve hijyen tedbirleri alınarak

yapılmaya devam etmektedir.

27



EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantısı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 26 Kasım 2020 

tarihinde Para Politikası Kurulu Toplantısına ilişkin özet metin 

yayımladı. Kurul COVİD 19 salgının yayılımına ilişkin belirsizliklere 

rağmen küresel ekonomide üçüncü çeyrekte toparlanma 

görüldüğünü söylemiştir. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantısı 

Toplantı metninde fiyat istikrarının sağlanmasına vurgu yapılmıştır.

Son dönemde, para politikasına ilişkin oluşan olumlu beklentilerin 

ülke risk priminin gerilemesine katkıda bulunduğu aktarılmıştır. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Sektör Güven Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 24 Kasım 2020 

tarihinde reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin 

genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanan iktisadi 

yönelim ve reel kesim güven endeksi açıklandı. Kasım ayında reel 

kesim güven endeksi bir önceki aya göre 4,2 azaldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde 

Kasım ayına ilişkin sektörel güven endeksi açıklandı. 

İnşaat, hizmet, perakende ticaret sektörlerine ilişkin güven 

endekslerinin açıklandığı verilere göre inşaat sektöründe güven 

Kasım ayında bir önceki aya göre azalış gösterdi. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 

İnşaat sektörlerine uygulanan aylık eğilim anketleri, 10 ve daha 

fazla çalışana sahip özel sektör işyeri yöneticilerinin; işyerinin 

mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için 

beklentilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ankete katılanların sorulara 

verdiği cevaplar gelecek döneme ilişkin kötümsek bekleyişi 

içermekte. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi

Türkiye İstatistiktik Kurumu tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde 

Ekonomik Güven Endeksi açıklandı. Covid 19 salgının ikinci dalga 

etkisi, kısıtlama beklentileri ekonomide güveni zayıflattı.  
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven

Ekonomik Güven Endeksinin tüm alt kalemlerinde düşüş oldu.   

Sektörümüzde güven endeksi ise %5,7 oranında düştü. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Yatırım Eğilim İstatistikleri

TCMB tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde yatırım eğilim 

istatistikleri açıklandı. Anket imalat sanayinde faaliyet gösteren 

işyerlerinin mevcut yatırım eğilimleri ve yakın geleceğe yönelik 

yatırım planları ile bu yatırımların yapısı ve işyeri

yöneticilerinin yatırım kararlarında etkili olan faktörlerle ilgili 

değerlendirmelerini içeriyor.  
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TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Merkez Bankası Efektif Satış  Dolar Kuru

Kaynak: TCMB

Merkez Bankası Efektif Satış Euro Kuru
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Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Dolar haftaya yükseliş ile başladı. 8 TL seviyelerini aştıktan 

sonra yeniden geriledi. 

Hafta içi kur %1’lik seviyede düşmeye devam etti. Merkez 

Bankasının para politikalarındaki normalleşme adımları 

nedeniyle haftanın son işi günü TL dolar karşısında değer 

kazandı. Dolar geçtiğimiz hafta kurda sert bir geri çekilerek 

geçen haftayı 7.6381 seviyesinden kapatmıştı. Bu hafta sonu 

ise Merkez Bankası efektif dolar satış kuru 7,8233 seviyesinde 

kapadı. 

Öte yandan uluslararası piyasalarda 2021 yılı için Euro’nun 

dolar karşısında değer kazanması bekleniyor.

Kaynak: TCMB
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Gram Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altının ons fiyatı kısıtlı Temmuz ayından beri ilk defa 1.800 

dolar seviyesinin altına indi. 

Gram altın fiyatları TL’nin değer kazanmasıyla birlikte 

düşüşe geçti. Altına yatırım on gün öncesine göre %4 değer 

kaybetti.

Para politikalarındaki kararlı duruş sürekli yükselme 

eğiliminde olan gram altın fiyatlarını etkiliyor. 

Altın bu hafta yatırımcısına kaybettirdi.

Çeyrek altın satış fiyatları 738,50 TL’ye geriledi. 

Kaynak: Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta ham petrol fiyatları Covid 19 aşısına ilişkin olumlu haber 

akışı ile yükseldi.

Brent petrol bu hafta 48 dolar seviyelerine yükseldi.

Avrupa’da devam etmekte olan kısıntıların, hane halklarının 

tüketiminde bireysel olarak yaptığı kısıtlamalar, turizm 

sektöründeki daralma petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

OPEC + Pazartesi yapılacak toplantıya göre petrol fiyatlarının 

seyrinde değişiklik  olabilir.

Kaynak: Bloomberg HT

39



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;

12 Kasım haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki 

haftaya göre %1,78 azaldı.

Bankacılık sektöründe Tüketici Kredi kartlarında toplam bakiye 

139,3 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 

20 Kasım  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 851 bin TL değerinde azaldı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları %1,25-1,55 özel 

sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,25-1,75 

seviyelerine işlem gördü. 

Konut, ihtiyaç ve diğer kredilere olan talep geçtiğimiz haftalara 

göre azalış gösterdi. 

Toplam kredilerin  %40’ını konut kredileri oluşturdu. 

Açıklanan son verilere göre TL ticari kredilerine uygulanan faiz 

oranı %17,1 oldu.

Kaynak: TCMB
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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
İller Yapım İş i İhale Sayısı

Ankara 1850

İstanbul 1057

İzmir 659

Antalya 383

Mersin 348

Muğla 332

Adana 367

Kocaeli 276

Gaziantep 270

Şanlıurfa 248
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Geçtiğimiz hafta borsa, dolar ve euro kazandırdı, altın

kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 0,36, dolar/TL yüzde 2,70, euro/TL yüzde 3,20

değer kazanırken altının gram satış fiyatı

yüzde 3,01 değer kaybetti.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin tespiti için ilk toplantı 4

Aralık'ta yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2021'de

uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk

toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Türkiye ve Katar, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri

için anlaşma imzaladı

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre,

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa

İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat

anlaşması imzaladı.

Merkez Bankası, swap limitini yüzde 60'a çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB, swap

ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti. TCMB 22

Mayıs tarihli talimatıyla limitleri yüzde 40'tan yüzde 50'ye

yükseltmişti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel

Kurulunda kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

BDDK Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi

BDDK, salgın döneminde bankaları kredi vermeye teşvik etmek

için uygulamaya geçilen Aktif Rasyosu hesaplanmasına son

verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla

yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Bloomberg HT anketi: Türkiye 3. çeyrekte %5,5 büyüyecek

Bloomberg HT Araştırma’nın hazırladığı büyüme anketine göre,

medyan tahmin Türkiye ekonomisinin 2020 yılının 3.

Çeyreğinde %5,5 büyüyeceği yönünde oluştu.

Ankara Metrosu 
3. Aşama Batıkent-Sincan 
GÜRİŞ

Çiftçi Towers-İstanbul
TÜRKERLER
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Hazine 2 yıl sonra ilk kez 10 yıllık tahvil ihraç etti

Hazine'nin Temmuz 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği

10 yıl vadeli tahvil ihracında net satış 1,5 milyar TL olurken,

ihalede bileşik faiz yüzde 12,32 olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Çek ve bonoda yeni sistemi 2021'de

hayata geçireceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, "2021'de çek ve bonoların elektronik

ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine

imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz.« dedi.

Yenilenebilir ve nükleer enerji 2040'ta Türkiye'nin elektrik

üretiminin yüzde 75'ini karşılayacak

Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye Enerji

Görünümü Raporu’na göre Türkiye'nin elektrik üretiminde

yenilebilir ve nükleer enerjinin payının 2040'ta yüzde 75'e

yükselebileceği öngörülüyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu 
Seyrentepe Köprülü Kavşağı Viyadük 
BEKİROĞLU
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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 10 adet arttı.

Fed tutanaklarında yönlendirmenin güncellenmesi öne çıktı

Fed'in Kasım toplantısına ilişkin tutanaklarında tahvil alım sözlü

yönlendirmesindeki güncelleme öne çıktı. Tutanaklar yakın bir

zamanda bu konunun gündeme gelebileceğini gösterirken

üyeler mevcut durumun değişmesi yönünde karar almadı.

Sunak: İngiltere 2020'de 300 yılın en sert daralmasını

yaşayacak

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020'de ülkenin 300 yılın

en sert daralmasını yaşayacağını söyledi.

Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri, ülke

ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde, COVID-19 tedbirlerinin

gevşemesinin etkisiyle, yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı.

JPMorgan: ABD ekonomisi ilk çeyrekte daralacak

JPMorgan, ABD ekonomisinin COVID-19 vakalarındaki artış

etkisiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1 daralacağını

tahmin etti.
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ÜYELERİMİZ’DEN

ENKA İnşaat ve Sanayi A. Ş. 

Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi 

inşaatı tamamlandı

21 Nisan 2019 tarihinde, Sri Lanka’da gerçekleştirilen terör

saldırısında, bulunduğu otelde intihar eylemcisinin

saldırısına maruz kalarak hayatını kaybeden ENKA çalışanı

Yiğit Ali Çavuş’un anısına, Adıyaman’da yapımına başlanan

Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi inşaatı,

ENKA tarafından tamamlanmış ve bina kullanıma hazır hale

getirilmiştir.

«Henüz 27 yaşındayken kaybettiğimiz İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
mezun, İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş’un ailesinin derin acısını
paylaşıyoruz. Arkadaşımızın adını ve anısını, geleceğin mühendislerinin
yetişeceği bu okulda yaşatmaya devam edeceğiz. Aynı terör
saldırısında kaybettiğimiz, kıymetli çalışma arkadaşımız Elektrik-
Elektronik Mühendisi Serhan Nariçi anısına yaptıracağımız okulun ön
çalışmalarına başladığımızı da kamuoyuna bildiririz.»

47



ÜYELERİMİZ’DEN

GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.

GAMA Güç Sistemleri’nin Yapımını Üstlendiği Kuzey Irak 

Khabat Kombine Çevrim Santralı Ticari İşletmeye Alındı

GAMA Güç Sistemleri A.Ş.’nin yapımını üstlendiği 2x150

MW gücündeki Kuzey Irak Khabat Kombine Çevrim

Santralı'nın geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasıyla

birlikte, bir süre önce ticari işletmeye alınarak, elektrik

üretimine fiilen başladığı öğrenildi.

Toplam 300 MW gücündeki Khabat Santralı, Kuzey Irak

bölgesindeki kurulu gücün %8,5’una karşılık gelen yılda

toplam 1600 GWh’lık enerji üretimi yapacak.
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KÜLTÜR SANAT

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti

AFP, 2020 yılına damga vuran fotoğrafları yayımladı. Dünyanın

farklı bölgelerinde yıl boyu yaşanan olayları kapsayan fotoğraf

koleksiyonunda corona virüs salgınına dair kareler ön planda.

Malezya'da corona virüs testi yapmak için bekleyen bir sağlık çalışanı

AFP tarafından seçilen fotoğraflara 

linkten ulaşabilirsiniz. 
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KÜLTÜR SANAT

TRT'den Bilge Tonyukuk Abidesi'nin 1300. yıl dönümüne 

özel belgesel

UNESCO 2020-2021 anma ve kutlama etkinlikleri programında

yer alan Bilge Tonyukuk Abidesi'nin dikilişinin 1300'üncü yıl

dönümünde TRT Avaz tarafından özel bir belgesel hazırlandı.

Bilge Tonyukuk'un yaşadığı dönemin şahidi olarak yazdırdığı

kitabelerde verdiği bilgiler üzerinden ilerleyen belgeselde,

Göktürk dönemine ait tarihi olaylar, Türklerin savaş stratejileri,

bağımsızlık mücadelesi için verilen savaşlar, Tonyukuk'un Türk

milleti için verdiği mücadeleler anlatılıyor.

“Milletim için gece uyumadım, gündüz oturmadım.” diyen bir büyük

devlet adamı… Türklerin bağımsızlık mücadelesinin mimarı… 

Yalnız dostlarının değil, düşmanlarının da hayranlık duyduğu, 

“Tonyukuk” belgeseli TRT AVAZ’da.
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