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Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri

Yeni yılla birlikte Dünya gazetesi iş birliği ile hayata
geçirdiğimiz “İNTES Dünya’sı” toplantılarımızın ilkini bu hafta
gerçekleştiriyoruz. Toplantıda onur konuğumuz Ulaştırma ve
Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu olacak.
Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız
gelişmelerin özetine ve sektörümüze dair güncel gelişmelere
yer verdik. 11-17 Ocak haftasında Türkiye ve dünya
ekonomisinde öne çıkan konuları da sizler için derledik.
Keyifli okumalar dileriz…

Karabogaz Amonyak ve Üre Üretim Tesisi
GAP
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Kherrata RN09 Karayolu Projesi
ÖZGÜN

Başkan’ın Mesajı

Benzeri olmayan, olağanüstü bir
dönemden
geçiyoruz.
Birlik
ve
beraberliğin kıymetini hem fiziksel hem
de manevi boyutta anlıyoruz.
Böyle dönemlerde devletimizin pozitif
yaklaşımı
ve
desteği
de
her
zamankinden daha da önemli bir hale
geliyor.
Geçtiğimiz hafta Kamu İhale Kurumu Başkanımız Sayın
Hamdi Güleç’i ziyaret ederek sektör sorunlarımıza ilişkin
görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olduk.
Görüşmede Sayın Güleç’e, aşırı düşük teklifler başta olmak
üzere kamu ihale mevzuatına dönük sektörümüzün yaşadığı
sorunları aktardık. Aynı zamanda sendikamızın DSİ ve KGM
ile sektör sorunlarımızın çözümüne yönelik olarak devam
eden heyet çalışmaları hakkında bilgi paylaştık.
Sn. Güleç, Kamu İhale Kurumu yetkililerinin de katılımı ile
ortak çalışmaların geliştirilebileceğini ifade etti.
İNTES olarak 57 yıldır olduğu gibi üyelerimiz ve kamu
arasında köprü olma vazifesini layıkıyla yerine getirmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Esenlikler dilerim.

Celal Koloğlu
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇALIŞMA HAYATI
Destek Tutarları
İşsizlik Sigortası Kanunu’nun aşağıda belirtilen destek
tutarlarının asgari ücret artışı olan %21,56 oranında
arttırılmasına karar verildi.
13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de 3423 sayılı 4447
Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci
Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında
Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden itibaren
Geçerli Olmak Üzere Asgari Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında
Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Geçici 24’üncü maddenin birinci fıkrası
(Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla
birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca
işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma
ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra
51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun
diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan
işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı
almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere,
bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre
kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir.
Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti
yapılamaz.

ÇALIŞMA HAYATI

Sigorta Primlerinde Dikkate Alınacak Tutarlar

4447 sayılı Kanun’un geçici 27. Maddesinin a, b ve c
bentleri ile düzenlenen 1/1/2019 – 17/4/2020 tarihleri
arasında iş akitleri sona erip 01.12.2020 – 31.12.2020
tarihleri arasında yeniden çalışmak için işverene
başvuran çalışanların işe başlatılmaları/işe başlatılıp
ücretsiz izne ayrılmaları/işe başlatılmamaları halinde
uygulanan desteklerin,
4447 sayılı Kanun’un geçici 28. Maddesi ile düzenlenen
ilave istihdam halinde uygulanan desteğin, asgari ücret
oranında (%21,56) arttırılmasına karar verilmiştir.
Kastamonu Tetek Yolu
SİSTEM ELEKTROMEKANİK

MALİ HAYAT
İdari Para Cezaları

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca verilecek idari
para cezaları
2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca verilecek idari
para cezaları 13 Ocak 2021 tarihli resmi Gazete’de
yayımlandı .
2872 sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesinde yer
alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren
aşağıdaki linkte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210113-9-1.pdf

Diyarbakır Dicle Kralkızı 2. Kısım Sulaması
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MALİ HAYAT
E-Vergi

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para
cezaları
E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında
Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru 14 Ocak 2021 tarihinde Gelir
İdaresi Başkanlığı sayfasından duyurulmuştur.
Bahsi geçen duyuruda Aylık yükleme tercihinde bulunulması
durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme
sürelerini gösterir tablo, Geçici vergi dönemleri bazında yükleme
tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat
dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tabloya ilişkin ayrıntılar yer
almaktadır.
https://www.denet.com.tr/e-Defter_Berat_Yukleme_Tercihi_Duyurusu.pdf

Bayramdere Barajı İnşaatı Çanakkale
MİTAŞ
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MALİ HAYAT

Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergilerine ilişkin Tebliğ yayımlandı.
Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon
lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut
vergisine tabi olacak. Söz konusu taşınmazların bina vergi
değerlerinin, 2021 yılı için sırasıyla 5.775.000 TL, 5.775.000
TL, 7.980.000 TL, 11.025.000 TL; vergi tarifesinin ise değerli
konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar
(bu tutar dahil) 5.250.000 TL’yi aşan kısmı için

Binde 3

10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.875.000
TL’si için 7.875 TL, fazlası için

Binde 6

10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si için 23.625
TL fazlası için

Binde 10

Koru Sitesi-Ankara
MESA MESKEN

SEKTÖR GÜNDEMİ
İNTES Sektörel Çalışmaları
Başkan Koloğlu Kamu İhale Kurumu Başkanı Sayın Hamdi
Güleç’i ziyaret etti
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Celal Koloğlu, 11.01.2021
tarihinde Kamu İhale Kurumu Başkanı Sayın Hamdi Güleç’i
ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
Kamu ihale mevzuatı ve uygulamalarında son dönem
gelişmelerinin ele alındığı görüşmede, kamu ihale
mevzuatının aşırı düşük teklifler başta olmak üzere sorun
yaşanan alanları konusunda Sayın Güleç’e bilgi sunuldu.
Başkan Koloğlu görüşmede Sendikamızın DSİ ve KGM ile
sektör sorunlarımızın çözümüne yönelik olarak devam eden
heyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başkan Güleç görüşmede İdarelerle yürütülen çalışmaların
isabetli olduğunu, önümüzdeki günlerde Kamu İhale Kurumu
yetkililerinin de katılımı ile ortak çalışmaların geliştirilebileceği
hususuna vurgu yaptı.
Güleç,
Kamu
İhale
Kanununa
yönelik
değişiklik
çalışmalarının Adalet Reformu kapsamında ele alınmasının
gündemde olduğunu belirtti.
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SEKTÖR GÜNDEMİ

İNTES Sektörel Çalışmaları
Kamu kuruluşları nezdinde gerçekleşen çalışmalar
17.11.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı KİKTCK-DSİ Çalışma Heyeti oluşturulmuş olup, Sendikamız
temsilcileri olarak Deha Emral, Deniz Kızılırmak, Mustafa
Turan belirlenmiştir.
Heyet, Kamu İhale Kurumu, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde
toplantılar yaparak Sendikamızca hazırlanan çalışma
raporunu Kurum yetkililerine arz etmiştir. Son olarak DSİ
Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın’ın başkanlığında
sektörel konuları aktarmak amacıyla bir toplantı
gerçekleştirilmiştir.
Ayhanlar Barajı –Nevşehir
DSİ ARŞİVİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
WhatsApp Uygulaması
WhatsApp uygulamasına ilişkin Kişisel Veriler Kurumunun
aldığı kararlar.
Geçtiğimiz hafta süresince WhatsApp uygulamasını
kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine
ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza
verilmesini
içerecek
şekilde
kullanım
şartlarının
güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların
08.02.2021 tarihinden itibaren uygulamayı kullanamayacağı
konusu kamuoyunda büyük hassasiyet yaratmıştır.
Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kurumumuz
ağıdaki hususlarda inceleme yapılmak üzere re’sen inceleme
başlattığını duyurmuştur
➔ Kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt
dışında yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına yönelik rıza
alınması işleminin ayrıştırılmadığı ancak kullanıcıların
kişisel verilerinin işlenmesine rıza verirken yurt dışında
başka bir veri sorumlusuna aktarılmasına rıza
vermeyebileceği dikkate alındığında söz konusu
uygulamanın kullanım yaygınlığı da göz önünde
bulundurularak bu durumun Kanunda belirlenen açık
rızanın unsurlarından “özgür iradeyle açıklanması”
açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı,
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
WhatsApp Uygulaması
➔ Yurt dışında bulunan başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla
uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin Kanunun 4 üncü
maddesinde sayılan ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve
“işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkeleri
açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği,
➔ Sunulan hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının verilen
açık rızayı sakatlayabileceği bu durumun da kişisel verilerin
hukuka aykırı işlenmesi sonucunu doğurabileceği dikkate
alındığında Whatsapp Inc. tarafından yapılan güncelleme ile
hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp
çıkmadığı,
➔ WhatsApp Inc. tarafından yurt ışında yerleşik veri sorumlularına
yapılacak aktarım hususunda Kanun hükümlerine aykırılık olup
olmadığı.”

Yenişehir Trakya Cam Fabrikası
TEPE
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Dokümanların Gönderimi

Kişisel Verilere İlişkin dokümanların gönderilmesinde kişisel
verilerin kanunu uygulamaları
Kişilere fatura, ekstre gibi kişisel veri içeren dokümanların
gönderimine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kurum, gerçek kişilere ait fatura, ekstre, rezervasyon belgesi
gibi kişisel veri içeren dokümanların SMS ve/veya e-posta ile
gönderimleri esnasında bu kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline
geçmesi ve dolayısıyla veri sorumlusunun veri güvenliğini
sağlaması gerektiğine dair yükümlülüğünü ihlal etmesi riski
ortaya çıktığından bahisle, bu kişisel verilerin üçüncü kişilerin
eline geçmesinin önlenmesini teminen, veri sorumluları
tarafından iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek
mekanizmaların kurulması telefon ya da e-posta hesabına
doğrulama kodu gönderilerek ilke kararı aldığını duyurmuştur.
Karar kapsamında fatura, ekstre, rezervasyon bilgisi örnek
olarak sayılmış olmakla bu kapsamda gerçek kişilere ait kişisel
veri içeren teklif mektubu, sözleşme örnekleri gibi tüm
dokümanların
karar
kapsamında
değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu mekanizmaların kurulmaması halinde uygun
güvenlik düzeyini temin edecek teknik veya idari tedbirlerin
alınmadığı gerekçesiyle Kurul tarafından veri sorumlusu
aleyhinde yaptırım uygulanması gündeme gelebilecektir.
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GÜNDEM
Covid 19 Aşılama Süreci
Bu hafta ülkemizdeki Covid 19’ya yönelik aşı uygulamalarına
sağlık çalışanlarından başlandı. Hastalığa maruz kalma, hastalığı
ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal
yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek
Covıd-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiştir.

GÜNDEM
Covid 19 Aşılama Süreci
Vatandaş “Aşı Durumunu” e-Nabız hesabından veya 2023’e
Kısa Mesaj (SMS) göndererek öğrenir. Aşı yapılacak grupta yer
alıyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilir.
Tarih ve saat aralıkları seçilerek Randevu işlemi tamamlanır.

GÜNDEM
Covid 19 Aşılama Süreci

Randevu işlemi sonucunda Vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS
uygulamalarından da öğrenilebilir. Vatandaş “randevu tarihinde”
randevu aldığı sağlık kuruluşuna gider.
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GÜNDEM
Covid 19 Aşılama Süreci
Önce Kayıt Sonra Aşı
Sağlık Bakanlığı tarafından 8 adımda nasıl olacağımıza ilişkin
aşamalar yayımlandı

GÜNDEM
Milletlerarası Andlaşmalar
13 Ocak 2021 tarihli
andlaşmalar yayımlandı.

Resmi

Gazete’de

Milletler

arası

➔ Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Pakistan İslam
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
➔ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizmin Geliştirilmesi ve
Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

KUZEY MARMARA OTOYOLU
İstanbul Havalimanı Girişi

GÜNDEM
Ödül

Koç Holding’in İK uygulamaları dünyanın en iyileri arasında
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Arizona Devlet
Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen "The Covid-19
Workplace Commons" girişimi tarafından yapılan ve 29
ülkeden bin 125 kuruluşun katıldığı araştırma, Koç Holding’in
Covid-19 sürecindeki insan kaynakları uygulamalarını
dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A. Ş.

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.
11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren Mesleki
Yeterlilik Sınavlarımız
• Pamukkale Boya Bodrum, İzmir, Bursa, Denizli İnşaat
Boyacısı
• Marshall Boya İzmir ve Ankara İnşaat Boyacısı
• Astaldi Türkerler Firması Ankara Şantiyesi İnşaat İşçisi
• Aslan-Astaş-Çaba Adi ortaklığı Mavi Arya Projesi Bodrum
Şantiyesi İnşaat İşçisi

EKONOMİDE BU HAFTA
İşgücü İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 11 Ocak 2021 tarihinde
Ekim 2020 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine ilişkin
rakamlar açıklandı. İş gücüne katılma oranı 3 puan azalışla
%50 oldu. İşsizlik rakamı ise %12,7 olarak gerçekleşti. Önceki
rakam da %12,7 idi.

EKONOMİDE BU HAFTA
İşgücü İstatistikleri

İstihdam edilenlerin %6,4’ü inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.
İşsizlikte özellikle hizmetler sektöründe görülen istihdam kaybı
etkin oldu. İşsizlik oranına dar kapsamlı işsizliğe iş aramayıp
çalışamaya hazır olanlar, mevsimlik ve diğer işsiz rakamları da
eklenince toplam oran %29,6 olarak gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA
İşgücü İstatistikleri

İnşaat sektöründe 2020 yılında istihdam edilenlerin %35,53’ü
kayıt dışı çalıştı. Sektörde çalışanların %50’sini ilk öğretim ve alt
düzeyi oluşturdu. Sektörde çalışanların %56’sını sanatkar ve ilgili
işlerde çalışanlar oluşturuyor. Sektörde faaliyet gösterenlerin
%6,25’i ise işveren konumunda
Eğitim Durumu

Oran

Okuma Yazma Bilmeyen

1,85%

Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen

3,59%

İlkokul

33,56%

İlköğretim

12,73%

Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul

14,41%

Genel Lise

9,72%

Lise Dengi Mesleki Okul

10,65%

Yüksek Öğretim

13,48%

Meslek Grupları
Yöneticiler
Profesyonel Meslek Mensupları
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Hizmet Ve Satış Elemanları
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Oran
4,63%
4,34%
3,82%
2,66%
2,31%
0,00%
55,96%
7,58%
18,69%

EKONOMİDE BU HAFTA
Açık İş İstatistikleri

Türkiye iş Kurumu tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin kayıtlı
işgücüne yönelik cinsiyet, meslek, işsizlik süresi, eğitim, meslek
grubu gibi ayrıntıları yansıtan veriler yayımlandı.

EKONOMİDE BU HAFTA
Açık İş İstatistikleri

Ocak-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişi işe
yerleşti. İşe yerleştirilenlerin %33’ünü kadın istihdamı
oluşturdu. İşe yerleştirilenlerin %99’u özel sektörde istihdam
edildi.

EKONOMİDE BU HAFTA
Kamu Yatırımları

2021 yılına ilişkin Kamu Yatırım Ödenekleri 15 Ocak 2021 tarihli
Mükerrer Resmi Gazete yayımlandı. Ulaştırma en yüksek pay
alan sektör oldu. 2021 yılında 183 DSİ projesi için ayrılan ödenek
8,3 milyar TL oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA
Kamu Yatırımları

138,3 Milyar TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı %30,7 ile
ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. Eğitim yatırımlarının
payı %14,3, enerji yatırımlarının payı %12,2, madencilik
yatırımlarının payı %10,4, tarım yatırımlarının payı %8,7 ve sağlık
yatırımlarının payı %7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içme suyu ve
kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin
toplam payı ise %16,2 oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA
Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının on bir
aylık döneme ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı.
Turizm gelirlerindeki düşüşün dış ticaret açığına yansımalarını
görmekteyiz. Dış ticaret açığı geçen yılın ilk 11 ayına göre %163
arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA
Konut Satış İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılına ilişkin konut satış
rakamları açıklandı. Konut satışlarında bu yıl 2013 yılından bu
yana en yüksek satış sayısına ulaşıldı. Konutta yönelik
kampanyalar, konut kredi faiz oranlarının düşük seyri 2020 yılının
tamamında ipotekli konut satışları artırmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA
Konut Satış İstatistikleri

2020 yılında ilk defa satılan konutlar %8,2 azalmış, ikinci el konut
satışları ise %23,0 artmıştır. Aralık ayı bazında ise Konut satışları
yılın son ayında 2019 yılının Aralığına göre daha düşük bir
performans sergilemiştir. 2019 Aralık ayında 202.074 konut satışı
gerçekleşirken 2020 yılının Aralık ayında 105.981 adet konut
satılmıştır.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 yılı dönemine ilişkin Bütçe Uygulama Sonuçları Hazine ve
Maliye bakanlığı tarafından açıklandı. 2020 yılında bütçe 172
milyar TL açık verdi. 2019 yılında bütçe açığı 124 milyar TL olarak
gerçeklemiş idi.

EKONOMİDE BU HAFTA
Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 yılında faiz dışı açık ise 38 milyar TL olarak gerçekleşti.
2020 yılında faiz giderleri 133 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu oran bütçenin %12’sine denk gelmektedir.
2020 yılında %17,6 oranında bütçe gelirleri artmıştır. Devletin
gelir vergisi %2,4 azalırken, kurumlar vergisi gelirlerinde %33,3
artış oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA
Enflasyon Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının ilk
enflasyon, döviz kuru, GSMH beklentilerini içeren anket
yayımlandı. Özel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile
profesyonellerden oluşan 63 katılımcı tarafından yanıtlanmış
cevaplara göre enflasyonda yıl sonu beklentisi %11,5 oldu.
Faizde beklenti ise TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari
ay sonu %17,00 oldu

EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Ciro Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde
sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini içeren ciro endeksleri
açıklandı. Ciro endeksi 2020 yılı Kasım ayında yıllık %38,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro
endeksi %46,2, inşaat ciro endeksi %16,6, ticaret ciro endeksi
%44,6, hizmet ciro endeksi %16,0 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Maliyet Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde
Kasım 2020 tarihine ilişkin inşaat maliyet endeksleri açıklandı.
İşçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimleri
ölçen fiyat endeksi Kasım 2020 döneminde bir önceki aya göre
%22,9 arttı.

EKONOMİDE BU HAFTA
İnşaat Maliyet Endeksi

İnşaat maliyet endeksinin hesaplanmasında malzeme ve işçilik
kalemlerinin ve ağırlıklarının belirlenmesi için yapı tiplerini temsil
edecek şekilde 77 inşaat projesi analiz edilerek yaklaşık 2.300
ürün ve ağırlıkları tespit edilmiştir. Bu ürünlerin en alt detayda ilgili
fiyat endeksi ile eşleştirilmesi sonucu her bir yapı tipi için maliyet
endeksi hesaplanmıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA
Sanayi Üretim Endeksi

Kasım 2020 döneminde sanayi üretiminde en çok artan
ürünler yüksek teknoloji, kayıtlı medyanın basılması ve
çoğaltılması, diğer ulaşım araçları imalatı, elektrikli teçhizat
imalatı olmuştur. İçecek imalatı sanayi üretimi bir önceki aya
göre en çok düşen ürün grubu oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA
Sanayi Üretim Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde
Kasım ayına ilişkin Sanayi, üretim endeksleri açıklandı. Sanayi
üretim endeksi Mart-Nisan ayındaki sert düşüşün ardından aylar
itibariyle kademeli artış gösterdi.

EKONOMİDE BU HAFTA
Perakende Satış

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde
perakende satış ve ciro istatistikleri açıklandı. Buna göre
perakende satışlar yıllık ve aylık bazda artış gösterdi. Perakende
Satış Endeksleri, perakende ticaret sektörünün gelişimini
ölçmesinin yanı sıra tüketici güveninin ve hane halkı talebinin de
göstergesi olarak kabul edilmektedir.

EKONOMİDE BU HAFTA
TCMB’de yayınlanan haftalık dolar/euro hareketleri

Merkez Bankası Efektif Satış Dolar Kuru
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EKONOMİDE BU HAFTA
Dolar TL Eğilimi

Dolar haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı.
Dolar endeksi 90,46-90,57 seviyelerinden işlem gördü.

Gelişen ülke paralarının çoğu pozitif fiyatlandı, TL de ise bu
hafta sınırlı da olsa yükseliş yaşandı.
Dolar/ TL 7,50 seviyelerinin üstünü yeniden test etti.
Küresel piyasalarda dolar yükseliş kaydederken,
Euro/Dolar paritesi de 1,2106 ile 1 ayın en düşük seviyesini
test etti. Euro haftanın son iş günü 9 TL seviyesinin altına
indi.

EKONOMİDE BU HAFTA
Altın Haftalık Görünüm

Dünya piyasalarında ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki
yükseliş eğilimi altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor.
Yurt içinde gram altın bu haftaya yükselişle başladı.
Altın fiyatları tüm dünyada salgının seyrine göre hareket edecek.
16 Ocak 2021 Cumartesi altının ons fiyatı 1829 dolar
seviyesinde işlem gördü. Yurt içinde gram altın ise hafta içi 444437 TL seviyelerinde işlem gördü. Haftanın son işlem gününde
Çeyrek altında satış 715,82TL’den işlem görürken Cumhuriyet
altının satış 2.855 TL olarak işlem gördü.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Brent Petrol Fiyatları

2021 yılında aşılanma süreci ile ilgili bir sıkıntı olmadığı
sürece petrol fiyatlarındaki sürekli düşüş süreci geride
kalmış gözüküyor.
Suudi Arabistan’ petrol üretim kesintisini günlük 1 milyon
varil daha azaltma kararı aldı.
Bu gelişme ile petrol fiyatlarında gözlenen yükseliş eğilimi
sürüyor. Brent petrol fiyatı bu hafta içinde 57 dolar işlem
seviyesi ile son bir yıl içinde en yüksek seviyelere ulaştı.
ABD’den gelecek teşvik paketlerinin petrol başta olmak
üzere emtia fiyatlarını desteklemesi bekleniyor

Kaynak: Bloomberg HT

EKONOMİDE BU HAFTA
Para Banka İstatistikleri

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından haftanın son iş günü
açıklanan Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel
Görünüm Raporuna Göre;
31 Aralık haftasında yatırımcıların TL mevduatı bir önceki
haftaya göre %0,38 azaldı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre
400 milyon dolar artış gösterdi.
31 Aralık haftasında bankacılık sektöründe Bireysel Kredi
kartlarında toplam bakiye 142,6 milyar TL oldu.
Ocak-Kasım 2020 döneminde Bireysel Kredi Kartlarında
borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 366.557 kişi olurken,
Tüketici Kredilerinde 641.260 kişi oldu.
Bireysel kredi kartlarında takibe giren alacakların oranı
08 Ocak haftasında %3,6 oldu.
.

EKONOMİDE BU HAFTA
Para Banka İstatistikleri

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı bir
önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 113 bin değerinde arttı.
Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları 1,50-1,65 özel sektör
bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,33-1,79
seviyelerine işlem gördü.

08 Aralık haftasında konut ve taşıt kredileri miktarı azalmakla
birlikte toplam kullanılan kredi miktarı artış gösterdi.
Toplam kredilerin %40’ını konut kredileri oluşturdu.
TL ticari kredilerine uygulanan faiz oranındaki artış süreci devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta %19,4 iken 8 Ocak haftasında 20,5 oldu.
Tüketici kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı ise %22,5 oldu.
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Kaynak: TCMB

EKONOMİDE BU HAFTA
Kamu İhale İstatistikleri

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

Yayımlanan İhale
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda
ortalama yüzde 1,05, altının gram satış fiyatı yüzde 0,05
değer kaybederken, dolar/TL % 2,24, avro/TL %0,82 değer
kazandı.
Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi
kaçakçılığı operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire
Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15 ve 16.01.2021 tarihinde
eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı
vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç
örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ “ kod adlı operasyon
gerçekleştirildi.
Küresel ekonomide gelişmeler
Almanya Başbakanı Merkel bulaşıcılığı daha yüksek olan
mutasyona
uğramış
koronavirüsün
kontrol
altına
alınamaması halinde karantina uygulamalarının 8-10 hafta
uzayabileceğini ifade etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Küresel ekonomide gelişmeler
St.Louis Fed Başkanı Bullard ve Boston Fed Başkanı
Rosengren, pandeminin etkilerinin devam ettiği bir ortamda
para politikası desteklerinin azaltılmasının tartışılmaması
gerektiğini ifade ettiler.
ABD’de Temsilciler Meclisi ABD Başkanı Trump’ın azil
maddesini
kabul
etti.
Buna
göre,
yargılamasını
gerçekleştirecek.
Japonya’nın Nikkei endeksi 11 ocak haftasında son 30 yılın
en yüksek seviyelerine yükseldi.
Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun paylaştığı verilere göre
Türkiye'de hisse senedi yatırımcısı sayısı 2 milyonu geçti.
2021'in en yatırımcı KİT'i TPAO
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha
geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası
Geliştirme Projesi için ayrılan 6,8 milyar liralık ödenek ile
KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.
Hamsi avcılığı yasağı uzadı
Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki
hamsi avcılığı yasağının 28 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu
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EKONOMİDE BU HAFTA
Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Yönetim
Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda yüksek faizleri
eleştirirken, mali disiplin vurgusu yaptı. Yatırımlarda kısa
sürede sonuç alınacak üretken alanlara ağırlık verileceğini
söyleyen Erdoğan, kamu harcamalarını daha verimli hale
getirecek tasarruf programını başlatacaklarını belirtti
Kısa vadeli dış borç stoku Kasım'da yükseldi
Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım 2020'de 2019 sonuna
kıyasla yüzde 9,5 artarak 134,6 milyar dolara çıktı.
Yurt içi piyasalar
Yurt içi piyasalarda olumlu ve sakin havada bir bozulma
görünmedi.

Başakşehir Stadyumu
KALYON

ÜYELERİMİZ’DEN
ENKA İnşaat

ENKA Sürdürülebilirlik Raporu’na Kristal Elma’dan Ödül

İmza attığı tüm projelere markasını işleyen ENKA bu kez de
Sürdürülebilirlik Raporu ile fark yarattı.

ENKA İnşaat 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Kristal Elma
ödüllerinde Görsel İletişim Tasarımı – Faaliyet Raporları &
Alternatif Mecralar kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.
Kaliteli içerik ve estetik bir tasarımla hazırlanan rapora
aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://www.enka.com/sustainability/tr/2019-raporu/
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ÜYELERİMİZ’DEN
GÜRİŞ Holding A.Ş.

GÜRİŞ, Dev Enerji Yatırımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi.
GÜRİŞ’in Efe 8 Jeotermal Enerji Santrali dünya rekoruyla
devreye alındı. Santral binlerce evin bir yıllık elektriğini
sağlayacak.
GÜRİŞ’in enerji grubu Mogan Enerji Yatırım Holding
tarafından Aydın’ın Germencik ilçesinde kurulan 50 MW
gücündeki EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali tamamlanarak
faaliyete geçti. Santralde üretilen yıllık 400.000.000 kWs
temiz elektrik, 170.000 hanenin elektrik ihtiyacını
karşılayacak.

ÜYELERİMİZ’DEN
KOLİN İnşaat

Soma Kolin Termik Santrali’nin resmi açılışı gerçekleşti.
Türkiye’nin yerli ve milli kaynağı olan linyit yakıtının verimli ve doğa
dostu şekilde kullanılması amacıyla inşa edilen Soma Kolin Termik
Santrali’nin resmi açılışı gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez’in ev sahipliğindeki “Manisa Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Projeleri
Toplu
Açılış
Töreni”
kapsamında
gerçekleştirilen Soma Kolin Termik Santrali Açılış Törenine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı.
Koloğlu Holding şirketlerinden Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat
Dağıtım ve Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilen santral, yıllık
4,7 milyon ton linyiti ekonomiye elektrik enerjisi olarak
kazandıracak.

ÜYELERİMİZ’DEN

İNTES Üyelerinin Başarısı Ödüllerle Taçlanıyor

Aylık iş dünyası ve ekonomi dergisi Platin tarafından Platin
Global 100 Endeksi yayımlandı.
Üyelerimiz de bu sıralama da yer alan firmalar arasında yer
aldı. Bu yılın teması dijitalleşme oldu.

➔ Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş.İnşaat
➔ Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.İnşaat
➔ IC İçtaş İnşaat Tic. ve San. A.Ş.İnşaat
➔ Limak İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İnşaat
➔ Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.
➔ Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş.İnşaat
➔ YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.İnşaat
➔ Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.İnşaat
➔ Gülermak Ağır Sanayi İnş. ve Taahhüt A.Ş.
➔ TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş.

KÜLTÜR SANAT

Diyarbakır'da Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın
mezarı bulundu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından
yapılan kazı çalışmasında Anadolu Selçuklu Sultanı 1.
Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarı bulundu.
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, "Bu, hem
Silvan hem Diyarbakır tarihi açısından olaylara farklı bir bakış
açısı getirecek." dedi.

KÜLTÜR SANAT

“Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk”
Atatürk’ün, Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’dan,
Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki (1927) zaman
diliminde olan olayları anlattığı Nutuk, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür AŞ yayınları tarafından dönemin tanıklarının
hatıraları ve özel fotoğraflara yer verilerek; sade, anlaşılır bir
dille özel olarak basıldı.
“Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk”, Atatürk’ün Nutuk’ta anlattığı
olaylar, 60 kişinin; Atatürk’ün silah arkadaşlarının ve dönemin
asker-sivil tanıklarının; gazetecilerin, aydınların yazdığı
hatıratlarla desteklendi.
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