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Ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri üyelerimizi

temsilen kurulduğumuz günden bugüne işveren olmazsa işçi,

işçi olmazsa işverenin olmayacağı bilinciyle hareket ediyoruz.

Geçtiğimiz hafta 2021 asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla

Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak TİSK’in ev sahipliğinde

ikinci toplantımızı gerçekleştirdik.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacak kararların

çalışma hayatının tüm paydaşları ve ülkemiz için hayırlı

olmasını temenni ediyoruz.

Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini ve sektörümüze dair güncel gelişmeleri

sizlerle paylaşıyoruz. 14-20 Aralık haftasında Türkiye ve

dünya ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için derledik.

Keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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Geçtiğimiz hafta Mevlana'nın 747'nci

Vuslat yıldönümüydü.

Covid 19 tedbirleri nedeniyle bu yıl

anma törenleri biraz buruk geçse de

kanaatimce Hazreti Mevlana'nın bu

dünyadan ayrıldığı günü anmak demek

onun asırları aşan sevgi anlayışını

anlamak demek.

Başkan’ın Mesajı

Şeb-i Arus’un 747’nci yıl dönümünde yalnız yaşadığı bu

coğrafyada değil tüm dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün

sembolü olmuş Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle

anıyorum.

Asırlar öncesinden sevgiye, umuda dair öğütleri bugün

yolumuzu aydınlatan Mevlana’nın şu sözlerine kulak verelim:

«Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte

kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin

arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.»

Zor zamanları geride bırakacağımız, küllerimizden güçlenerek

doğacağımız günlere kavuşmak dileğiyle.

Esenlikler dilerim.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇALIŞMA HAYATI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı yapıldı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari

Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti

belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen

toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun

(TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında

gerçekleştirilen toplantıda TİSK tarafından işveren kesimi

görüşleri aktarıldı.
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ÇALIŞMA HAYATI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu TİSK Heyeti Basın Bildirisi

“Dünyayı Mart ayından bu yana etkisi altına alan Covid-19

salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Bu dönemde

istihdamı ve işletmeleri korumak için sağlanan destekler ve iş

birliğinden dolayı hükümetimiz başta olmak üzere tüm

paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bizler de bu süreçte, işyerlerimizde sağlıklı çalışma koşullarının

oluşması, çalışanlarımızın gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın

korunması için gerekli adımları hızla attık. İnsan sağlığını birinci

önceliğimiz yaptık. Zorunlu olarak başvurduğumuz kısa çalışma

uygulamasında dahi çalışanlarımızın gelir kaybı olmaması için

işverenlerimizi destekledik ve teşvik ettik. Bu yolla, kısa çalışma

ödeneklerine ilave ödemeler yapılmasını ve çalışanlarımızın

ücretleri kadar geliri alabilmelerini sağladık.

Çalışma hayatının tarafları olarak, salgın döneminde, herkesin

yararına olacak kararları müzakere ve dayanışmayla almaya

özen gösterdik. Bundan sonra da iş birliği ve diyaloga dayalı

tutumumuz devam

edecek.

Her yıl Aralık ayıyla beraber kurulan asgari ücret masası, bu yıl

ne yazık ki salgının getirdiği olağanüstü şartların gölgesinde

kuruldu.
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ÇALIŞMA HAYATI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Bu nedenle, asgari ücretin dönemin koşulları dikkate alınarak

belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor.

Asgari ücret, çalışma hayatının tüm göstergelerine doğrudan

veya dolaylı olarak etki eden önemli bir gösterge niteliğinde

bulunuyor.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, tüm projelerimizde temel aldığımız

“yeni nesil sendikacılık” bakış açımız çerçevesinde, bizim için

çalışanımızla birlikte büyümek esas. Çalışanlarımızın hayat

kalitesini artıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en

büyük destekçisiyiz.

Ancak ülkemizin içinde bulunduğu tabloya baktığımızda;

• Covid-19 önlemleri nedeniyle hizmetler sektöründe faaliyet

gösterenler başta olmak üzere birçok işletmenin geçici olarak

kapanmak veya faaliyetlerini daraltmak zorunda olduğu

yadsınamaz bir gerçek. 2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, bu

işletmelerin durumu ve geleceğinin de dikkate alınması büyük

önem taşıyor.

• Son yıllarda özellikle Doğu Avrupa kaynaklı işgücü

maliyetlerinde ciddi rekabet ile karşı karşıyayız.

• 1,3 milyon genç işsizimiz var ve üzülerek belirtmeliyiz ki her

iki yükseköğrenim mezunu gençten biri işsiz.
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ÇALIŞMA HAYATI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

• Asgari ücret artışlarıyla paralel artışını sürdüren kayıt dışılık

bugün yüzde 33 seviyelerinde seyrediyor.

Bu nedenle;

• Olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde asgari ücret

desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde ve özellikle

toplu iş sözleşmeli işyerlerinde artarak devam ettirilmesi

hayati nitelikte bulunuyor.

• Rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ve OECD

ortalamasının oldukça üstünde olan ücret üzerindeki vergi ve

prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesi hem

çalışanlarımıza hem de işverenlerimize nefes aldıracak bir

adım olacaktır.

• İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım

ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin

üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin

belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş

bulunuyor.

• “Birlikte Mümkün” diyen bir Konfederasyon olarak, bu süreci

yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte diyalog ve

dayanışma yoluyla aşacağımıza olan inancımız tam.

• Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize katkı

sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız.
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ÇALIŞMA HAYATI

Kısa Çalışma Uygulamaları 

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz 

Ödemelerin Terkini

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 

2020 tarihinde Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma 

Uygulamalarına İlişkin Genelge yayınlanmıştır.

Buna göre fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi

tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme döneminin 2020 yılı

Ekim ayı ve öncesi döneme ait olması gerektiğine vurgu

yapılmıştır.

Genelge içeriğinde yer alan konular ise şöyle:

→ Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin usul ve

esaslar,

→ Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde İşverenlerin

Hatalı İşlemi Olarak Değerlendirilmeyecek Hususlar

→ Fazla ve yersiz ödemelerin terkininde tereddüt edilen

hususların giderilmesi ile muhasebe kayıtlarının

oluşturulması,

→ Hukuk müşavirliğine yasal yollardan takip edilmek üzere

gönderilen fazla ve yersiz ödemelere ilişkin yapılacak

işlemler.

Genelge metni bu bağlantıdadır.
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ÇALIŞMA HAYATI

Ticari Hayata İlişkin Düzenlemeler

Ticaret Sicili Mevzuatına MERSİS Üzerinden Dijital Ortamda 

Tek Noktadan Erişilebilecek

Ticaret Bakanlığınca Dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde

ticaret sicili alanında uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi

Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden dijital ortamda tek

noktadan ulaşılması mümkün hale getirildi.

Ticaret Bakanlığınca kanun, yönetmelik ve tebliğ gibi muhtelif

mevzuat düzenlemeleri ile ticari işletme ve şirketler hukuku

alanında uygulamaya yön veren Bakanlık genelge ve

görüşlerinin vatandaşların erişimine açılmasını amaçlayan

“Ticaret Sicili Mevzuatı Modülü” devreye alındı.

Konu başlıkları altında tasnif ve arama özelliği bulunan Mevzuat

Modülü ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında ihtiyaç

duyulan bilgi ve belgelere kolaylıkla, tek noktadan

ulaşılabilecek.
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MALİ HAYAT

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler 

Hakkında GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde

01.01.2020 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçmesi

gereken mükellefler hakkında bir duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuruda e-Defter uygulamasına geçmesi

gereken mükellefler ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan

tereddütlerin giderilmesi amacıyla bilgilendirme yapılmıştır.

Duyuruda e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan

mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde e-

Defter uygulamasına geçmek zorunda olduğu hatırlatılmıştır.

Ayrıca e-Fatura uygulamasına geçmesi gerektiği için e-Defter

uygulamasına da geçmesi gereken sektör ve mükellef grupları

hakkında bilgi verilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları

imal, inşa ve/veya ithal edenlerin bu mükellef grubunda

olduğu belirtilmiştir.

Ayrıntılar aşağıdaki bağlantıdadır.
http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/eDefter_Duyuru_18_12.pdf
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SEKTÖR GÜNDEMİ

Bakan Yardımcısı Mustafa AKSU

→ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

→ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

→ Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

→ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

→ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

→ Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ

→ Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı

→ Şeker Dairesi Başkanlığı

→ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

→ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

→ Hayvancılık Genel Müdürlüğü

→ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

→ Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI

→ Meteoroloji Genel Müdürlüğü

→ Avrupa Birliği ve Diş İlişkiler Genel Müdürlüğü

→ Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

→ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

→ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

→ Türkiye Su Enstitüsü 
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İş Bölümleri 



SEKTÖR GÜNDEMİ

Bakan Yardımcısı Fatih METİN

→ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

→ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

→ Strateji Geliştirme Başkanlığı

→ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

→ Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

→ Çölleşme Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

→ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

→ Orman Genel Müdürlüğü 
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılarının                     
İş Bölümleri 

Muratlı Barajı ve HES 
DSİ ARŞİVİ



SEKTÖR GÜNDEMİ

Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

Yurt Dışı Tarım Müşavirliği, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İç

Denetim Birimi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü ve

Bakan Müşavirleri doğrudan Bakana bağlı olacaktır.

Bölge / İl Müdürlükleri ile ilgili koordinasyondan ve Tarım

Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile ilişkilerden Bakan

Yardımcısı Fatih METİN, TBMM ile ilişkiler, siyasi işler ve

STK’larla ilişkilerden Bakan Yardımcısı Mustafa AKSU

sorumlu olacaktır.
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılarının                     
İş Bölümleri 

Tahtalı Barajı İzmir 
DSİ ARŞİVİ



GÜNDEM

19 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de Teknik Servislerin

çalışma usullerine ilişkin Tebliğ’de değişiklik yayımlandı.

Teknik servislerin denetim işlemlerinin yerinde yapılmasının

esas olduğunun belirtildiği Tebliğ’de bundan böyle;

«Doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri»

gibi olağanüstü durumlar oluşması halinde bilişim teknolojileri

kullanarak uzaktan değerlendirme/ denetimler

gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.
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TOPLANTI

Yer altında yapılan işlerde çalışanlara ilişkin 
özel işveren yükümlülükleri

Kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde

çalışanlara ilişkin özel işveren yükümlülüklerine yönelik

uygulamalara açıklık getirilmesi amacıyla bir 16 Aralık

tarihinde bir toplantı organize edilmiştir.

Söz konusu toplantıya konuya ilişkin sorun yaşayan

firmalarımızın temsilcileri ile Sigorta Primleri Genel

Müdürlüğü, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve SGK

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın üst düzey temsilcileri

katılmıştır.

17



TOPLANTI

Kamu İhale Kurulu Toplantısı

17 Aralık tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Merdan

Hürmeydan, Sayın Deha Emral ve Denetleme Kurulu

Başkanımız Sayın Mustafa Turan ile Kamu İhale Kurumu

Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Halıcı ve Kamu İhale

Kurumu üst düzey temsilcilerinin katılımları ile online bir

toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Kamu İhale mevzuatı ve idare uygulamalarından

kaynaklanan sorunlar Kurum yetkilileri ile istişare edilmiş

olup, Sendikamızın Kamu İhale Çalışma Heyeti çalışmaları da

bu çerçevede sürdürülmektedir.
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GÜNDEM

Milletlerarası Andlaşmalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez 

Bankası Arasında Bir Mutabakat Zaptı İmzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez

Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı

konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak

üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası

arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi

planlanmaktadır.

19Haydar Aliyev Kültür Merkezi
CCN 



GÜNDEM

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına

Anayasa Mahkemesi Üyesi Sn. Celal Mümtaz AKINCI

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine

Anayasa Mahkemesi Üyesi Sn. Muammer TOPAL

seçilmiştir.

20Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
İÇTAŞ

Atamalar



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ

Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Sokağa çıkma kısıtlamaları doğrultusunda hafta sonu

gerçekleştirilen tüm sınavlarımız ilan edilen Covid-19 kuralları

çerçevesinde tüm iş sağlığı ve güvenliği ve hijyen tedbirleri

alınarak hafta içi yapılmaya devam etmektedir.

14-18 Aralık 2020 tarihlerinde Pamukkale Boya’nın Bodrum,

İzmir, Antalya, Isparta, Bursa illerinde İnşaat Boyacısı

sınavları gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde Bodrum’da Aslan-Astaş-Çaba Adi

ortaklığının Mavi Arya Projesi şantiyesinde mesleki yeterlilik

sınavlarına başlanacaktır.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Aralık 2020 tarihinde 

Bütçe Uygulama sonuçları açıklandı. Yılın ilk on bir ayında 

gerçekleşen bütçe açığı 132 milyar oldu. Orta Vadeli Mali Planda 

açıklanan tahmin rakamlarına göre yıl sonunda bütçe açığının239 

milyar olarak gerçekleşmesi beklenmekte.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Bütçe Uygulama Sonuçları 

Yılın ilk on bir ayı itibariyle Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari 

değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet 

alım giderlerini ifade eden Sermaye Giderleri başlangıç ödeneğinin 

üzerine çıkarak 63 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye 

giderleri için yıl sonuna kadar yaklaşık 89 milyar TL’lik harcama  

yapılması öngörülmektedir. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Para ve Kur Politikaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 16 Aralık 

2020 tarihinde 2021 yılı Para ve Kur Politikasına ilişkin bir sunum 

gerçekleştirdi. Ağbal sunumunda sıkı para politikası ve enflasyonla 

mücadele vurgusu yaptı. Enflasyonla mücadelede kararlı ve azimli 

adımların süreceğine dair mesajları sunumda sıklıkla vurgu yaptı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

TCMB Para ve Kur Politikaları

2021 yılında döviz alım ya da satım işlemleri, TCMB döviz 

rezervlerinin güçlendirilmesi ve bunlara yönelik araçların şeffaf bir 

şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullarda kullanılması 

politikası etkin olacak.
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EKONOMİDE BU HAFTA

İnşaat Ciro İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 14 Aralık 2020 tarihinde Ekim  

2020 dönemine ilişkin İnşaat Ciro İstatistikleri açıklandı. Bu verilere 

göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro 

endeksi 2020 yılı Ekim ayında yıllık %30,9 arttı.

İnşaat ciro endeksi ise Temmuz 2020’de bir önceki aya göre 

%11,9’lun artışın ardından Ağustos ayında %-4,9 azaldı. Ardından 

Eylül ve Ekim aylarını kapsayan son iki ayda kademeli artış oldu. 
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Sanayi Üretim Endeksi 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından  14 Aralık 2020 tarihinde Sanayi 

Üretim Endeksleri açıklandı. Sanayi üretim endeksi son iki ayda bir 

önceki aya göre sınırlı artış gösterdi. Endeks, Nisan ve Mayıs 

aylarında dip noktasına ulaşmıştı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sanayi Üretim Endeksi 

Ekim 2020 döneminde temel eczacılık, diğer metalik olmayan 

mineral ürünlerin imalatı, elektrik teçhizat imalatı, mobilya imalatı 

sanayi üretim endeksi en çok artan ürün grupları arasında yer 

alırken; kömür ve linyit çıkartılması, kok kömürü ve rafine edilmiş 

petrol ürünleri imalatı, sanayi üretimi en çok azalan ürünler oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 15 Aralık 2020 tarihinde konut 

satış istatistikleri açıklandı. Konutta satış rakamları azalış yönünde. 

Satışlar bir önceki aya göre %5,93 oranında azaldı. Konut satışları 

en yüksek noktaya 2020 yılının ilk on bir ayında 220.357 adet konut 

satışı ile Temmuz ayında ulaşmıştı. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Konut Satış İstatistikleri 

Temmuz ayında konut satış sayılarına paralel ipotekli konut satış 

sayıları en yüksek rakamına ulaşmıştı. Konutta kampanya ve uygun 

koşullu konut kredisi faiz oranları özellikle birinci el satışa olan talebi 

hızlandırdı. İzleyen aylarda yükselen konut kredisi faiz oranları ile 

ipotekli satış kademeli düşüş gösterdi. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Beklenti Anketi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 18 Aralık 2020 

tarihinde Kasım ayı enflasyon beklentileri açıklandı. Buna göre 

enflasyon oranında beklenti yukarı yönlü revize edildi. Döviz kuru 

beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre TL’nin değerinin 

artacağı yönünde oldu. 
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EKONOMİDE BU HAFTA

Satın Alma Gücü Paritesi 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 15 Aralık 2020 tarihinde 2019 

yılı Satın Alma Gücü Paritesi istatistikleri yayımlandı. SGP, farklı 

para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranı 

olarak hesaplanmakta olup Türkiye bu hesaplamada AB 

ortalamasının altında kalmaktadır.
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Kurulan Kapanan Şirket Sayıları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde 

Kasım 2020 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket sayıları 

açıklandı. Kurulan şirket sayısı, Ocak-Kasım aylarında geçen yılın 

aynı dönemine göre %21,75 artarak 92 bin 841, kapanan şirket 

sayısı %11 artışla 12 bin 206 oldu.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından Kasım 2020 

dönemine ilişkin otomotiv üretimi, ihracat verileri açıklandı. 

Kasım ayında otomotivde üretim bir önceki yıla göre azaldı. Öte 

yandan ihracat cephesinde de veriler azalma yönünde oldu. 

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 28 oranında, 

dolar bazında ise %19 azaldı.
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Merkez Bankası Efektif Satış  Dolar Kuru

Kaynak: TCMB

Merkez Bankası Efektif Satış Euro Kuru
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TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri
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Dolar TL Eğilimi

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta veri akışı yoğun olarak geçti. Haftanın ilk iş günü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan salgına 

yönelik kısıtlamaları açıklarken aynı zamanda reel sektöre 

yönelik teşviklere ve TL’yi cazip kılacak uygulamalara ilişkin 

Hükümetimizce alınan kararları sıraladı.

Aynı gün ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı nedeniyle 

Dolar/TL hafta içi yatay bir seyir izledi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı tarafından 16 

Aralık 2020 tarihinde Para ve Kur Politikasına ilişkin 

gerçekleştirdiği sunum piyasa tarafından olumlu karşılandı. 

Ağbal aşırı dalgalanma halinde döviz piyasalarında alış ya da 

satış yönlü müdahale yapılabileceğini belirtti. 
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Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın  bu haftanın başından beri yüzde 2,45 değer kazanarak art 

arda üçüncü haftayı da kazançla geçmeye doğru ilerliyor. 

Ağustos ayında gördüğü rekor seviyenin ardından ilerleyen 

aylarda düşüş gösteren ons altın son 3 haftada tekrar 

yükselerek yatırımcısına kayıplarının bir bölümünü kazandırdı. 

Yurt içinde gram altın yatay seyirde. Doların TL karşısında 

değer kaybetmesi altın fiyatlarına da yansıyor. Altın bu hafta 

4,61-462  seviyelerinde işlem gördü.

Cumartesi günü haftanın ons fiyatı 1.881 dolar seviyelerinde 

oldu. Haftanın son işlem gününde Çeyrek altında satış 

754,63TL’den işlem görürken Cumhuriyet altının satış 3.009 TL 

olarak işlem gördü.  

Kaynak: Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol fiyatları bu hafta varil başına50 dolar seviyesinde 

oldu. Salgın ile mücadele yöntemlerinin seyrine göre petrol 

fiyatları yükseliyor.

Covid 19 aşısının onaylanması ile birlikte fiyatlar yükselişe geçti.

OPEC+ anlaşmaya varması ile petrol fiyatların son ayların en 

yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: Bloomberg HT
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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;

11 Aralık haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki 

haftaya göre %2,08 arttı.

Bankacılık sektöründe Bireysel Kredi kartlarında toplam bakiye 

141,7 milyar TL oldu. 

Ocak-Ekim 2020 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında 

borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 347.117 kişi olurken, 

Tüketici Kredilerinde 377.496 kişi oldu.

Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı

11 Aralık  haftasında %4,1 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  708 bin TL değerinde arttı. 

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları 1,50-1,78 özel 

sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1, 35-1,74 

seviyelerine işlem gördü. 

11 Aralık haftasında konut kredileri miktarı azalmakla birlikte 

toplam kullanılan kredi miktarı artış gösterdi. 

Toplam kredilerin  %40’ını konut kredileri oluşturdu. 

Açıklanan son verilere göre TL ticari kredilerine uygulanan faiz 

oranı %17,9 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
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 

Geçtiğimiz hafta borsa kazandırdı, altın, dolar ve euro kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda

ortalama yüzde 2,74 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı

yüzde 0,43, Dolar/TL yüzde 2,36, Euro/TL yüzde 1,34 değer

kaybetti.

BDDK, kredi vade sınırları ve kredi kartlarında taksitlendirme

sürelerinde değişiklik yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal istikrarın

sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan

makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, taksitli alışverişlerde taksit

sayısını düşürdü.

Dönmez: TAP'a ilk doğalgazı verdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Adriyatik

Doğalgaz Boru Hattı'na ilk doğalgazın verildiğini açıkladı.

IMF: Türkiye'nin altın rezervi bu yıl ikinci kez geriledi

IMF verilerine göre; bu yıl ikinci kez gerileyen Türkiye'nin altın

rezervleri, 22,46 milyon onstan 22,12 milyon onsa düştü.

Türkiye 2019'da tarımsal gayri safi yurt içi hasılada Avrupa lideri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin 2018

yılında 44 milyar dolar ve 2019 yılında 48,5 milyar dolarlık

tarımsal gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ile Avrupa’da lider,

dünyada ilk 10 arasında olduğunu söyledi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 
Dünya

Fed, faizi değiştirmedi

Politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan Fed,

istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme olana kadar

120 milyar dolar tahvil alımı yapmaya devam edecek.

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.

ABD'nin cari açığı üçüncü çeyrekte yüzde 10,6 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde

10,6 artarak 178,5 milyar dolara yükseldi.
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Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa 
Dünya

BoE faizlerde ve tahvil alımlarında değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0.1'de, tahvil

alımını 895 milyar sterlin seviyesinde tuttu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin

sıkılaştırıldığı kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3

seviyesinde belirlendi.

Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası(BoJ), piyasaların beklentilerine

paralel bir şekilde politika faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Dünya Bankası'nın petrolde 2021 yılı fiyat tahmini 44 dolar

Dünya Bankası petrol fiyatının gelecek yıl 44 dolar olacağını

tahmin etti.

ECB, Avrupa bankaları için temettü yasağını eylül ayına dek

kaldırdı

ECB, Avrupa bankaları için temettü yasağını kaldırdı, ancak

sınırlamalar devam edecek.

Rusya politika faizini sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde bir değişikliğe

gitmeyerek faizleri yüzde 4,25 seviyesinde sabit tuttu.
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ÜYELERİMİZ’DEN

ERG İnşaat

“Ankara Niğde Otoyolu” Hizmete Açıldı

ERG İnşaat-Otoyol’un yapımını üstlendiği, Pi Makina üretimi

iş ve inşaat makinalarının kullanıldığı ve akıllı ulaşım

sistemlerinin de diğer yerli firmalar tarafından üretildiği; son

zamanların en prestijli projesi olan Ankara-Niğde Otoyolu

tamamen hizmete açıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun 2. Kesiminin açılmasıyla, Trans

Avrupa Otoyolu’nun (TEM) son parçası da tamamlanarak

Edirne’den Şanlıurfa’ya uzanan ulaşım ağı kesintisiz olarak

hizmet vermeye başladı.

Ankara ile Niğde arası seyahat süresini 1 saat 52 dakika

kısaltan otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu

sağlanacağı, ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkıda

bulunacağı öngörülüyor.
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ÜYELERİMİZ’DEN

Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM

Akyazı Kavşağı'nda tören düzenlendi.

Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde

çok büyük rahatlama sağlayacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey

Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde yaptığı

konuşmada, "Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın

değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati

bir rol oynayacaktır." dedi.
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ÜYELERİMİZ’DEN

Yapı Merkezi

Avrasya Tüneli'ne uluslararası inovasyon ödülü

Türkiye’nin en önemli prestij projelerinden biri olan Avrasya

Tüneli, Enterprise Asia tarafından verilen “Uluslararası

İnovasyon Ödülü”nü kazanarak 13. Uluslararası ödülüne

kavuştu.

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine

bağlayan Avrasya Tüneli, geliştirdiği "Hız Düzenleyici

Hareketli Aydınlatma Teknolojisi" ile Enterprise Asia

tarafından en yenilikçi firmaları ödüllendirmek için her yıl

düzenlenen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında

"Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödül aldı.
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER

TİSK’in Ortak Paylaşım Forumu’na Uluslararası Ödül 

TİSK’in bu yıl ikincisini düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu

dünyanın en iyi etkinliklerinin yarıştığı programda ödüle

layık görüldü.

Türkiye’de genişletilmiş gerçeklik teknolojisiyle

gerçekleştirilen ilk forum olan Ortak Paylaşım Forumu, tüm

dünyadan 200’den fazla başvuru alan “Best Events Awards”

ödül programında “Use of Technology/ Etkinlikte Teknoloji

Kullanımı” dalında ödüle layık görüldü.

Dünyanın önde gelen markalarının yer aldığı ödül

programında ülkemizi temsil ederek bizleri gururlandıran

Konfederasyonumuzu tebrik ederiz.
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KÜLTÜR SANAT

Evinizden çıkmadan gezebileceğiniz müzeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu

gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi ve kültürel

mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla ücretsiz hizmete

sunulan "www.sanalmuze.gov.tr" sitesine 13 müze ve ören yeri

daha eklendi.

Bugüne kadar toplam 11,4 milyon kez ziyaret edilen sanal müze

uygulamasında, 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe

Ören Yeri ilk sırada, 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş

Savaşı Müzesi ikinci sırada, 1 milyon 350 bin 742 ile de Efes

Ören Yeri üçüncü sırada yer aldı.

https://sanalmuze.gov.tr/
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KÜLTÜR SANAT

Minyatür, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 

Temsili Listesi'ne alındı

Minyatür sanatı Fransa’nın başkenti Paris’te dün çevrim içi

olarak düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras

15. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda oy birliğiyle listeye

alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konuyla ilgili yaptığı

açıklamada, "Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk

süsleme sanatlarından minyatür, bir dünya mirası olarak

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili

Listesi'ne kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra

edecekler." ifadelerini kullandı.
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