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Kurban bayramını kutladığımız bir haftayı geride bıraktık.

Bayramınızın sevdiklerinizle sağlıklı, mutlulukla geçmiş

olduğunu umuyoruz.

Tatil sebebiyle paylaşabileceğimiz bilgi ve güncel veriler

sınırlı olsa da yine de sizlerle haftalık bültenimiz aracılığıyla

buluşmak istedik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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Trabzon Sahil Yolu
MAPA

Sarıyer Tünel Yolu 
MET-GÜN



Sevdiklerimize kavuştuğumuz, 

sevginin, paylaşmanın, birlikte 

olmanın değerini anladığımız en 

güzel, en özel günlerdir bayramlar. 

Diliyorum ki bir sonraki bayramı da 

sağlıkla, huzurla karşılayalım. 

Rize ve Artvin’de meydana gelen sel felaketleri nedeniyle

buruk bir bayram geçirdik. Sel felaketinde hayatını kaybeden

vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve

sabır diliyorum. Sel ve heyelandan etkilenen tüm

vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Covid 19 ile mücadele ve aşılama bayram, tatil demeden

sürüyor. Sağlık çalışanlarımız bu mücadeleden zaferle

çıkmamız için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ancak bu

topyekun sürdürmemiz gereken bir mücadele.

Vaka sayılarındaki son günlerdeki dikkat çekici artış kaygı

verici boyutlara ulaşmadan herkesin kendi kişisel önlemlerini

alması ve gecikmeden aşılarını tamamlaması büyük önem

taşıyor.

Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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ÇALIŞMA HAYATI

Destekler 

TBMM’den «Asgari Ücret Desteğine» devam kararı 
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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Buna göre TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve

ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Teklifi ile 2016'dan 2020 sonuna kadar sağlanan

asgari ücret desteği sürdürülecektir.

Yapılan düzenleme ile sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar

için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira,

aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Bu desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan

karşılanacak.

Düzenleme 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 

geçerli olacak



ÇALIŞMA HAYATI

Destekler 

TBMM’den «Asgari Ücret Desteğine» devam kararı 
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Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesinde, TİSK

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol’un konuyu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başta olmak

üzere ilgili bakanlar nezdinde sürekli gündemde tutması ve

uzun zamandır devam eden kararlı çalışmaları büyük rol

oynamıştır.

Türkiye MYM Rönesans İnşaat Bursa Şantiyesi 
PANEL KALIP MESLEK YETERLİLİK SINAVI  



KAMU İHALE KANUNU

Şikayet Başvurusu

E-İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilmesi İmkanı Devreye 

Alındı
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Kamu İhale Kurumu web sayfasından yapılan duyuru ile e-

İtirazen şikayet sürecine ilişkin aday, istekli veya istekli

olabileceklerin faydalanabileceği yardım kılavuzu

yayımlanarak dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır.

Buna göre Aday, İstekli veya İstekli Olabileceklerin dikkat

etmesi gereken hususlar arasında,

İlk aşamada sadece EKAP’ta yer alan imza yetkilileri e-

itirazen şikayet başvurusu yapabilecek olup avukat

aracılığıyla elektronik başvuru daha sonraki geliştirmede

devreye alınacağı,

İtirazen şikayet başvuru bedeli yatırılmaması

halinde EKAP üzerinden e-itirazen şikayet başvurusu

yapılamayacağı,

Bu nedenle, söz konusu başvuru bedelinin Ziraat Bankası,

Vakıfbank ve Halkbank nezdindeki Kurumsal tahsilat

hesaplarına yatırılması aşamasında “İtirazen şikayet

başvuru bedeli” için tahsis edilmiş olan hesaba ilgili tutarın

yatırılmış olmasının,

önem arz edeceği belirtilmiştir.



KAMU İHALE KANUNU

Şikayet Başvurusu

E-İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilmesi İmkanı Devreye 

Alındı
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E-itirazen şikayet uygulaması ile ortak girişimler

adına pilot/koordinatör ortak EKAP üzerinden e- itirazen

şikayet başvurusu yapabilecektir. Bağlantıdan kılavuza

erişebilirsiniz.

http://dosyalar.kik.gov.tr/genel/IhaleGovTr/KIK_E-ItirazenSikayetIslemleri_KullanimKilavuzu_Nihai.pdf


GÜNDEM

Turizm 

Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun
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Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun 18 Temmuz 2021 tarihinde kabul

edildi.

Yapılan düzenlene ile kültür ve turizm koruma ve gelişim

bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal,

tarihî, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile turizm

potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda devlet yardımları 

hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri 

için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri turizm 

merkezleri hakkında da uygulanacak.

Four Seasons Hotel-İstanbul YAPI MERKEZI



MEVZUAT

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı; getirilen düzenleme ile Kanuna

dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel

ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak,

düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile

Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem

kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin,

belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon

Türk lirasını geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul

ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkili olacak.

Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen

yeniden değerleme oranında artırılacak.”

KZK İnşaat



COVID 19 

Aşılama 

Covid 19 Salgını ile mücadelede aşılama hızla sürüyor
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke 

genelinde 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların tamamının 

aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız 

üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı 

merkezlerine gelerek, Sinovac veya BioNTech aşılarından 

istediğini yaptırabiliyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve 

üçüncü doz aşı miktarı 65 milyonu aştı. 

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan 

anlık verilere göre, 24 Temmuz saat 15.45 itibarıyla uygulanan 

birinci doz aşı sayısı 39 milyon 352 bin, ikinci doz aşı sayısı 22 

milyon 376 bin 629 oldu. 

İNTES olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü iş 

birliğinde yürüttüğümüz Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde 

İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi kapsamında iş yerlerimizde 

aşılama oranının %100’e ulaşması hedefi ile çalışmalarımıza 

devam edeceğiz.

https://covid19asi.saglik.gov.tr/


GÜNDEM

Tokyo 2020

Dünyanın en önemli spor organizasyonu Tokyo2020 başladı

12

2020 yılında artan Covid vakaları nedeniyle ertelenen

Olimpiyatlar 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında

gerçekleşecek.

Olimpiyatlar 23 Temmuz cuma günü görkemli bir açılış tören

ile başladı.

206 ülkeden 11 bin sporcunun mücadele vereceği oyunlara

Türkiye 108 sporcu ile katılıyor..

Atletizmde sporcu sayımız 25 oldu. Atletizmle birlikte 18

branşta sporcularımız mücadele verecek.

Türkiye’nin olimpiyat takvimi bağlantıdadır.

https://tokyo2020.olimpiyat.org.tr/


EKONOMİDE BU HAFTA

Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekonominin gelecek

dönemine ilişkin önemli göstergelerinden birisi olan Tüketici

Güven Endeksi açıklandı. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan

Tüketicide güven vaka sayılarının artışa geçmesi ile yeniden

düşüş yönünde hareket etti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

14 Temmuz tarihinde politika faiz oranlarını sabit bırakma

kararını açıklayan Merkez Bankası para politikası kurulu

toplantısının özet metinlerini yayımladı. Kurul, fiyat istikrarının

sağlanması için güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm

paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç

bulunduğu değerlendirmesini yinelemiştir.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

«Merkez fiyat istikrarı sağlamaya yönelik attığı adımları

sürdürecektir. Bu amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları

kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı

düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli

yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü

dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun

üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.»
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EKONOMİDE BU HAFTA

Dünya Bankası Büyüme Tahminleri

Dünyada bir taraftan aşılama ile ilgili olumlu gelişmeler

yaşanırken, diğer taraftan da yeni varyantlar ekonomik

büyüme beklentilerini yansıyor. Diğer taraftan gelişmiş ülkeler

ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki aşılama hızındaki

dengesizlikler de büyüme beklentilerini baskılıyor.
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Piyasa Dolar Kuru

Piyasa Euro Kuru

Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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Bu hafta piyasaların Bayram tatili olması nedeniyle dolarTL

yatay bir seyir izledi.

Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı

performansını gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi,

haftaya 1.146 seviyesinde başladıktan sonra küresel risk

iştahındaki düşüşle yüzde 0,2 yükselerek 1.148 civarına

tırmandı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi ise yüzde 1,28

civarında bulunuyor.

Dolar endeksi 92,75 seciyesine kadar düştükten sonra Cuma

günü 92,91 seviyesine yükseldi. Euro dolar paritesi ise 1,17

seviyesine indi. Bu hafta dolar gibi EURO da TL karşısında

değer kazandı.
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Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya %1,18 civarında başladı.

Cuma 1,27 seviyesine yükseldi. Buna paralel ONS altın 1.812

dolar seviyelerinden 1.807 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Altın geçtiğimiz aylarda 1.900 seviyelerine kadar yükselmişti.

Altın USD 1.791,90 seviyesinde destek bulurken,

USD1.825,90 seviyesinde dirençle karşılaştı.

Gram altın bu hafta da 500 TL seviyesinin altını gördü. Yıl

başında gerileyen altın fiyatları nisandan sonra istikrarlı

yükselişle tarihi seviyelere ulaşmıştı. Ancak Haziran ayı

başlarında gram altın değer kaybetmişti. Altın, yılın ilk gününe

göre yatırımcısına %11 kazandırırken 10 gün öncesine göre

ise %0,99 kaybettirdi. Çeyrek altın Cuma günü 814 TL’den

satış gördü.

Kaynak:,

Bloomberg HT
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Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Petrol fiyatları, stok verileri ve yeni tip koronavirüs

vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol

talebin büyümesini olumsuz etkileyeceğine dair endişelerle

düştü.

Brent petrol fiyatları 74 doların hemen altındaki hareketlerini

haftanın son iş günü de sürdürüyor. Dün 73,90 dolara kadar

yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,79 dolar

seviyesinde tamamladı.

Dünya Gazetesinin haberine göre OPEC+ grubunun ağustos

itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararının da

fiyatlara olumsuz yansımasının ardından petrol, hafta kapanışı

öncesinde 70 dolar seviyesinin üzerine tutundu.

Kaynak: 

OPEC 20



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD ve Almanya Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde anlaştı

ABD ve Almanya, Rusya’dan Avrupa’ya uzanan Kuzey Akım

2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verilmesi için

anlaştı.

G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisi kabul edildi

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen

G20 ülkeleri Çevre Bakanları, iklim değişikliği, biyolojik

çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı ve çölleşme, doğal

kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi konulardaki

zorluklarla mücadelede çabalarını arttırarak sürdüreceklerini

taahhüt etti.

Biden'a göre 'enflasyon geçici'

ABD Başkanı Joe Biden fiyatların artışının geçici olduğunu

belirterek, herhangi bir müdahale konusunda tetikte

olacaklarını söyledi.

TANAP



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "borç limiti" uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin ülkenin borç

limitini yükseltmemesi halinde bakanlığın 2 Ağustos'ta

"olağanüstü önlemler" alması gerekeceğini bildirdi.

IMF'den ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 7'lik büyüme

beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisi için bu yıl

yüzde 7, gelecek yıl yüzde 4,9 büyüme tahmininde bulundu.

IMF'den 2021 yılı için küresel büyüme tahmini

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, 2021

yılı küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 6 seviyesinde

güncellenebileceğini açıkladı.

AMB'den enflasyon hedefi vurgusu

Avrupa Merkez Bankası, yüzde 2'lik simetrik enflasyon

hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını

vurguladı.

İngiltere'de enflasyon, hazinenin borç ödemelerini rekor

seviyeye çıkardı

İngiltere'de hazine, enflasyondan kaynaklanan borçlardan

dolayı Haziran ayında 8,7 milyar sterlin faiz ödemesi yaptı.



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

ABD ekonomisinde Kovid-19 durgunluğu sadece 2 ay sürdü

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ABD'de

koronavirüs kaynaklı ekonomik durgunluğun sadece 2 ay

sürdüğünü belirterek, bunun ülke tarihinin en kısa durgunluğu

olduğunu bildirdi.

ABD'de konut başlangıçları 3 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de konut başlangıçları, haziranda 1 milyon 643 bin ile

piyasa beklentilerini aştı. İnşaat izinleri ise aynı dönemde 1

milyon 598 bine geriledi.

Rusya Merkez Bankası faizi artırdı ve ilave sıkılaşma sinyali

verdi

Rusya Merkez Bankası, üst üste dördüncü kez faiz artırımına

giderek politika faiz oranını yüzde 5,5'den yüzde 6,5'e

yükseltti.

Dalaman Uluslararası Havaalanı
YDA



KÜLTÜR SANAT

24

Türkiye'nin yeni tanıtım filmi: Gez Sen Anadolu'yu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin doğal

ve tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yeni tanıtım filmi

sosyal medyada yayımlandı.

27 saniyelik videoda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden

görüntüler yer alıyor, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi

zenginliğine dikkat çekiliyor.

"Gez Sen Anadolu'yu" sloganının kullanıldığı filmde Akdeniz'in

geniş sahillerinden tarihi açık hava müzelerine ve kanyon

sporcularına kadar çeşitli görüntüler yer alıyor.

https://twitter.com/i/status/1417576761022459905


KÜLTÜR SANAT
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Salgın süreci 'Pandemic' balesi ile sahneye taşınacak

Antalya Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek salgın

sürecini konu alan, koreografisi Armağan Davran ile Volkan

Ersoy'a ait eser, kahraman sağlık görevlilerine ithaf edilecek.

Eserin dünya prömiyeri, 1 Ağustos pazar günü saat 20.00'de

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye

ve dünyadaki sanat severlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın

YouTube kanalından canlı yayınla gerçekleştirilecek.



KÜLTÜR SANAT
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Erzurum Kongresi 102 Yaşında

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasından

gerçekleştirilen Erzurum Kongresi Milli Mücadele'nin dönüm

noktalarından biridir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, ‘Milli sınırlar

içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin

102'inci yıl dönümü kutlanıyor.

"Umudun Toprağı" belgeseli Türkiye Cumhuriyeti'nin

temellerinin atıldığı tarihi günlere yeniden götürüyor.

https://www.trtbelgesel.com.tr/content/video/umudun-topragi-129911

https://www.trtbelgesel.com.tr/content/video/umudun-topragi-129911


GEÇMİŞ OLSUN KARADENİZ…

Rize ve Artvin başta olmak üzere Karadeniz 
bölgemizde etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan ve 

sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sel felaketinde 

hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. 
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Sal Yaylası-Rize
Kaynak: Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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