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Yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen
orman yangınları sebebiyle derin üzüntü içindeyiz. 

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. 

Yangın söndürme çalışmalarında mücadele eden
tüm görevlilere şükranlarımızı sunuyoruz.



Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

26 Temmuz- 1 Ağustos haftasında Türkiye ve dünya

ekonomisinde öne çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve

kültür sanat önerilerini sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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Kapıkaya Barajı Malatya
İSMAİL ÇELİK



Projelerimiz, toplantılarımız, ekonomi, 

siyaset tüm gündemin bir anda 

değiştiği, içimizi, canımızı yakan 

günlerden geçtik, geçiyoruz. 

Ülkemizin farklı noktalarında meydana 

gelen orman yangınları hepimizi 

derinden etkiledi. 

Yangınlar cansiperane mücadele veren ekiplerin sayesinde

kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Her birine şükranlarımızı

sunuyoruz.

Yangınlarda kaybettiğimiz ağaçları geri getiremesek de

ülkemizi yeniden yeşertmek hepimizin elinde. Biz de İNTES

olarak çatı kuruluşumuz TİSK’in “Birlikte Mümkün” çağrısına

kulak verdik ve yangınlardan zarar gören bölgelerimizin

yeniden ağaçlandırılması için “Yeşile Ortak Ol” projesine

destek olma kararı aldık.

İnanıyorum ki ülkece el ele vererek ülkemizi yeniden

yeşerteceğiz.

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan

rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Bu zor günlerde

yüzümüzü güldüren, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon

olarak Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı getiren Mete

Gazoz'u yürekten tebrik ediyorum.

Celal Koloğlu

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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MEVZUAT

Kanun Değişiklikleri

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
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28 Temmuz 2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. Kanun’da

çalışma hayatımızı ilgilendiren konulardan öne çıkan

hususları okuyucularımız için özetledik.

Söz konusu düzenlemeler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Şemkirçay Barajı ve HES, Azerbaycan
CENGİZ



MEVZUAT

Kanun Değişiklikleri

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
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Kanun’un 16’ncı maddesi ile 2021 yılı asgari ücret işveren

desteği düzenlenmiş olup bahse konu düzenleme ile;

 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet

beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk

lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme

gün sayısını geçmemek üzere,

 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet

beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam

prim ödeme gün sayısının,

 2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan

işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim

ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk

lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu işverenlerin

Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edileceği

ve bu tutarın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.



MEVZUAT

Kanun Değişiklikleri

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
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 Toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait

işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarının 294 Türk

lirası olarak esas alınacaktır.

 Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ilâ

Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 Sayılı

Kanun’un 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı

bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının

altında bildirimde bulunulması hâlinde bu maddenin

uygulanmayacaktır.

Amasya Geldingen Sulaması 
KARACA



MALİ HAYAT

COVID 19 Destekleri

KDV indiriminin süresi 2 ay daha uzatıldı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen

sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme,

ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır

uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı.

Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresi

de Eylül ayı sonuna kadar uzatıldı.

YAPI MERKEZİ



MALİ HAYAT

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ,

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
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88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde,

Yapı kullanım izninin belediyelerce verildiği durumda, cins

değişikliği harcının yapı kullanım harcı ile birlikte

belediyeler tarafından tahsil edeceği ve tahsil edilen bu

tutarların aynı gün Tebliğ eki Bildirim ile vergi dairesine

bildirilerek ödeneceği,

Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valiliklerce ve

diğer yetkili kurum/kuruluşlarca verildiği durumda, cins

tashihi harcının vergi dairelerince tahsiline devam edileceği

hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Genel

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

PEKERLER İNŞAAT

https://www.gib.gov.tr/node/153899


ATAMALAR
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına

Sn. Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına

Prof. Dr. Sn. Erol Özvar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Kıyı Yapıları ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne

Sn. Salih TAN

TCDD Genel Müdür Yardımcılığına ve

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sn. Turgay GÖKDEMİR atanmıştır.

Ermenek Barajı
DSİ Arşivi 



İNTES AKADEMİ

İNTES Akademi tarafından düzenlenen «İnşaat Sektöründe

Kalite Yönetimi ve Kalitesizlik Maliyetleri Toplantısı» 29

Temmuz Perşembe günü gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını

İNTES Akademi Başkanı Kemal Güleryüz’ün yaptığı

toplantının konuk konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve European Network

for Business and Industrial Statistics Başkanı Prof.Dr. Murat

Caner Testik oldu.

Testik toplantıda, inşaat sektörüne yönelik örnekler ile kalite

kavramı, kalite yönetimi gurularının felsefeleri, kalitesizlik

maliyetlerinin sınıflandırması, kalitenin önemi, işletmelerin

faaliyetlerine etkileri konularından bilgiler aktardı.
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İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi ve 
Kalitesizlik Maliyetleri Toplantısı



TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

31 Temmuz- 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren

Mesleki Yeterlilik Sınavlarımız

→ Pamukkale Boya İzmir, Afyon, Isparta, Konya, Bursa

İnşaat Boyacısı

→ Yapı Merkezi TOGG Bursa şantiyesi İnşaat İşçisi



EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeleri

dikkate alarak, TCMB Nisan ayından bu yana politika faizini

sabit tutmuş ve para politikasındaki sıkı duruşu korumuştur.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon Raporu
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Tahminler, küresel büyüme ve dış talep görünümünün

aşılama sürecindeki olumlu gelişmeler sonucunda bir önceki

Rapor dönemine göre iyileştiği varsayımı altında üretilirken,

yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin

uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini

korumaktadır. Aşılama hızındaki artış ve salgın tedbirlerinin

gevşetilmesi iktisadi faaliyeti desteklemektedir.



EKONOMİDE BU HAFTA

Sektörel Güven Endeksi

TÜİK tarafından açıklanan Güven endeksi hizmet, perakende

ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden

arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında Haziran ayına

göre; hizmet sektöründe %5,8, perakende ticaret sektöründe

%3,7 ve inşaat sektöründe %4,7 arttı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Sektörel Güven Endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven

endeksi Temmuz ayında %4,7 oranında artarak 86,3

değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan

kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %3,3 artarak

78,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı

beklentisi alt endeksi ise %5,9 artarak 93,9 değerini aldı.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Reel Kesim Güven Endeksi 

Merkez Bankası tarafından açıklanan iktisadi eğilim anket

sonuçlarına göre anket sorularına ait yayılma endeksleri

incelendiğinde, mevcut mal stoku ve gelecek üç aya ilişkin

üretim hacmi haricindeki tüm değerlendirmelerin endeksi

yukarı yönlü etkilediği görüldü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Ekonomik Güven Endeksi

TÜİK tarafından Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven

endeksi açıklandı. Ekonomide güven son 19 ayın en yüksek

değerine ulaşarak ekonomide güvene işaret eden 100

endeks değerinin üstünde puan aldı.
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TCMB Efektif  Satış Dolar Kuru

TCMB Efektif Satış  Euro Kuru

Merkez Bankası Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA

20

8.6014

8.5887

8.5728

8.5256

8.4417

8.3500

8.4000

8.4500

8.5000

8.5500

8.6000

8.6500

7/26/2021 7/27/2021 7/28/2021 7/29/2021 7/30/2021



Bu hafta dolar/TL yatay bir seyir izledi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tarafından yapılan

açıklamada yapılan açıklamada yıl sonunda enflasyonun

düşmesi, cari dengenin de fazla vermesini beklediklerini

belirterek, politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir düzeyde

oluşturulmaya devam edeceği açıklandı. Kavcıoğlu ayrıca,

yeni SWAP anlaşması için görüşülen ülkeler olduğu bilgisini

verdi. Bu gelişmelerle dün 8,4423 ile 1,5 ayın en düşük

seviyesini gören dolar/TL, günü de yüzde 1,1 azalışla

8,4584'ten tamamladı.

Dolar endeksi bu hafta düşüş gösterdi. Cuma 91,90

seviyesine geriledi. Euro dolar paritesi ise 1,187 seviyesine

yükseldi. Bu hafta dolar gibi Euro da TL karşısında değer

kaybetti.
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Dolar/TL Eğilimi 

EKONOMİDE BU HAFTA



Altın Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya %1,29 civarında başladı.

Cuma 1,23 seviyesine düştü. Buna paralel ONS altın 1.802

dolar seviyelerinden 1.828 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Gram altın bu hafta da 500 TL seviyesinin altında işlem

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 %10 kazandırırken 10 gün

öncesine göre ise %0,27 kaybettirdi. Çeyrek altın Cuma günü

809 TL’den satış gördü.

Kaynak:,

Bloomberg HT 22



Brent Petrol Fiyatları

EKONOMİDE BU HAFTA

Brent petrol fiyatları 74 dolar seviyesindeki hareketinin

ardından haftanın son iş günü 76 doların üstüne çıktı.

Türkiye tarafındaki gelişmelere bakılacak olursa Dünya

Gazetesinin haberine göre Türkiye’nin petrol ithalatı, bu yılın

Mayıs ayında geçen yılın aynı göre yaklaşık yüzde 10 artış

kaydetti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2021 yılı Mayıs ayına

ilişkin ‘Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre, Türkiye'nin

toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham

petrol alımı yüzde 11 büyüdü ve 2 milyon 589 bin 725 tona

çıktı.

Kaynak: 

OPEC 23



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;

23 Temmuz itibariyle yatırımcıların TL mevduatı bir önceki

haftaya göre %0, 43 azaldı. DTH’lar ise bir önceki haftaya göre

300 milyon dolar artış gösterdi.

23 Temmuz itibariyle bankacılık sektöründe Bireysel Kredi

kartlarında toplam bakiye 171,4 milyar TL oldu. Bireysel kredi

kartlarında takibe giren tüketici kredilerinin oranı 3,0 oranında

gerçekleşti. Ocak-Mayıs 2021 döneminde Bireysel Kredi

Kartlarında borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 181.153 kişi

olurken, Tüketici Kredilerinde 290.882 kişi oldu. Tüketici

kredilerinde borcun ödenmeyenlerin sayısı %59 arttı. Bireysel

kredi kartlarında ise borcunu ödemeyen kişi sayısı %2,4 azaldı.
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Para Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer krediler toplam tutarı

bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,4 milyar TL değerinde azaldı.

Kamu bankalarında konut kredi faiz oranları 1,37-1,38 özel

sektör bankacılığında ise konut ve ihtiyaç kredileri %1,39-2,05

seviyelerinde uygulandı.

Toplam kredilerin %38’ini konut kredileri oluşturdu. Konut

kredilerinde en yüksek talep 5 yıldan uzun vadeli olurken, taşıt

kredilerinde ise 1 yıldan uzun-5 yıla kadar süreli kredilere oldu.

Bu hafta 5 yıldan uzun vadeli konut kredilerine talepte artış

yaşandı.

TL ticari kredilerine uygulanan ağırlıklı faiz oranı yeniden

yükselişe geçti. Son iki haftalık veriler sırasıyla 20,7 ve 19,7 oldu.

Kaynak: 

TCMB
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 0,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle

oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici

dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir

önceki yılın aynı ayına göre %46,9 artarak 19 milyar 775

milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar

olarak gerçekleşti.

IMF'den Türkiye büyüme tahminine aşağı yönlü revizyon

IMF, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde

6'dan yüzde 5,8'e düşürdü. Raporda, küresel ekonominin

2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği, 2022 yılı büyüme

tahminin ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseltildiği kaydedildi.

Mersin Şehir Hastanesi
CCN Holding



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Turizm geliri ikinci çeyrekte 3 milyar dolar oldu

Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3

milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 297 milyon dolar artışla

62 milyar 880 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda yüzde 6,1 arttı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziran ayında yüzde 6,1'lik

artışla 97,7 milyar dolara ulaştı.

Hazine alacakları Haziran'da 18,1 milyar lira oldu

Hazine alacakları, Haziran sonu itibarıyla 18,1 milyar lira

olarak gerçekleşti.

HİDROMEK



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika

faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell,

"Toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici

kalmaya devam edecek" dedi.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklenti altında büyüdü

ABD ekonomisinde ikinci çeyrek büyüme rakamı yüzde 6,5 ile

beklentilerin altında kaldı.

Euro Bölgesi 2. çeyrekte tahminlerin üzerinde büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekteki daralma sonrası yılın 2.

çeyreğinde yüzde 2 büyüdü.

D Marin Didim
DOĞUŞ



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Euro Bölgesi enflasyonu temmuzda yüzde 2,2 arttı

Euro Bölgesinde tüketici fiyatları temmuz ayında beklentileri

aşarak yıllık yüzde 2,2 arttı.

ABD’de dış ticaret açığı Haziran’da yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre öncü dış ticaret açığı

Haziran’da yüzde 3.5 artışla 91.2 milyar dolar oldu.

Almanya'da tüketici güveni ağustosta beklenti altında

Almanya'da ağustos ayı için tüketici güveni, temmuz ayındaki

negatif 0,3 puanda sabit kaldı.

ABD'de tüketici güveni 17 ayın zirvesinde

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi,

temmuzda aylık 0,2 puan artışla 129,1 seviyesine çıkarak 17

ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Yedisu Barajı ve HES
ÖZALTIN



EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa
Dünya

Putin: ABD’nin dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ekonominin

salgının etkilerinden kurtulduğunu ancak enflasyon risklerinin

sürdüğünü belirterek, “ABD’nin bütçe açığını kapatmak için

dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor.” dedi.

S&P: Küresel tahvil ihracı daralmaya rağmen güçlü kalmaya

devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's

(S&P), "Küresel tahvil ihracı bu yıl beklenen yaklaşık yüzde

1'lik daralmaya rağmen güçlü kalmaya devam ediyor"

açıklamasını yaptı.

ESER Green Building
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Ukrayna Dış Ticaret
Ukrayna Posta Servisi Nova Poshta, Türkiye’deki Alışveriş

Sitelerinden Ürün Teslimine Başladı. Nova Poshta basın servisinin

yaptığı açıklamada, ürünler npshopping.com web sitesinden sipariş

edilebilecek.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Covid 19 önlemleri
29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye

göre ülkemiz turuncu bölgede yer almakta olup ülkemiz

vatandaşlarının Bulgaristan’a girişlerinde Geçerli “AB Dijital Aşı

Sertifikası” veya AB Dijital Aşı Sertifikasında yer alan bilgileri içeren

başka bir aşı sertifikası, Sınır kapısına gelmeden en fazla 72 saat

önce yapılmış negatif PCR testi istenecek.

Özbekistan’dan diş ticarette yeni uygulamalar

Özbekistan hükümetinin kararına uygun olarak yabancı

hammaddelerin gümrük yükümlülüklerini basitleştirmek için 1

Ağustos 2021'den itibaren gümrük rejiminin talebi üzerine yabancı bir

müşterinin yokluğunda bile işleme faaliyetlerine izin verilecek.

Özbekistan’da yeni otoyolların yapımı

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), A380 "Guzar - Buhara - Nukus

-Beineu" karayolunun 78 kilometrelik bölümünün yeniden inşası

projesine finansman tahsis edecek. Özbekistan Karayolları Komitesi

uzmanları, 207,1 milyon dolar değerindeki projenin teknik ve

ekonomik parametrelerini geliştirmişlerdir. Uygulama süresi 5 yıl

olarak planlanmaktadır
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Ukrayna’ya THY uçuşları
Türk Hava Yolları Ağustos 2021’den itibaren İstanbul’dan

Ukrayna’nın beş şehrine yaptığı uçuşların sıklığını artırmayı

planlamaktadır. THY tarafından halihazırda İstanbul’dan Kiev,

Harkov, Odessa, Lviv ve Zaporoje’ye uçuş gerçekleştirilmektedir.

Cezayir’de Covid 19 önlemleri

Cezayir'de son günlerde Covid-19 vakalarında görülen ciddi artış

nedeniyle; 35 vilayette 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma

yasağı getirildi. ancak yurt dışından gelen yolculara uygulanan

zorunlu karantina kaldırıldı

Ukrayna, Kiev-Chop Devlet Yolu 
ONUR TAAHHÜT



TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU 

TİSK’TEN HABERLER

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK),

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları

ödüllendirdiği Ortak Yarınlar Ödül Programı başvuruları başladı.

Bu yılki teması İşimizin Yarını olan ödül programında, 'Birlikte

Mümkün', 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık', 'Dijitalleşme', 'İş, İş Kültürü

ve İş Gücü Dönüşümü', 'İş Sağlığı ve Güvenliği' ve

'Sürdürülebilirlik' olmak üzere 6 kategoride ödüller verilecek.

31 Ağustos'a kadar başvuruların devam edeceği ödül

programına ilişkin detaylı bilgiye https://ortakyarinlar.com/

adresinden ulaşabilirsiniz.

Ortak Yarınlar Ödül Programı

https://ortakyarinlar.com/
https://ortakyarinlar.com/
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Malatya'daki Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras 

Listesi’ne girdi

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi

toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne

kaydedildi.

2014 yılında Türkiye'nin UNESCO'daki Geçici Miras Listesi'ne

eklenen ve tarihi yaklaşık 6 bin yıl geriye giden Arslantepe,

coğrafyamızda ilk erken devlet yapılanmasının ortaya çıktığı

dini ve kültürel bir merkez olarak kabul ediliyor. Arslantepe

Höyüğü'nün kaydıyla ülkemizin UNESCO Dünya Miras

Listesi'ndeki alanlarının sayısı 19'a ulaştı.
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18. Bodrum Bale Festivali

Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan “Uluslararası Bodrum

Bale Festivali”nin 18’incisi bu yıl Devlet Opera ve Balesi

Genel Müdürlüğü tarafından 4-17 Ağustos 2021 tarihleri

arasında gerçekleştirilecek.

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışı; 4 Ağustos

Çarşamba akşamı, Ankara Devlet Opera ve Balesi

Müdürlüğü’nün iddialı eserlerinden biri olan ve yıllardır

seyirciyle buluşan “Harem” ile gerçekleşecek.
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TRT 2’de Ödüllü Filmler

Kültür sanat kanalı TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ağustos

ayında ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların

da yer aldığı, ağustos ayı boyunca orijinal dillerinde

yayımlanacak filmlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/trt-2-agustos-ayinda-her-aksam-farkli-bir-filmi-ekrana-getirecek/2319971
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