
Vizyonumuz:  “Çorlu’nun kalkınmasında aktif rol oynayan, üyelerine dijital ortamda hizmet sunarak ticarete ve sanayiye yön veren bölgenin  lider odası olmak”
ÜcretsizdirHaziran 2021 Sayı: 52

Çorlu TSO TOBB´un 76. ve 77. Genel Kurulu’na Katıldı

Üyelerimiz İçin TOBB Nefes Kredisi Yeniden 
Hayata Geçirildi

Koronavirüs salgınının 
ekonomik etkilerinin 

sınırlanmasına katkı 
sunmak ve KOBİ’lere 
uygun koşullarda 
finansman desteği 
sağlamak amacıyla “2021 
Nefes Kredisi”, 10 bankanın 
katılımıyla TOBB ve KGF 
işbirliğinde 1 Haziran 2021 
tarihinde uygulamaya 
alındı.

Nefes Kredisi  hakkında 
konuşan Çorlu TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İzzet Volkan; “Dünya 
ekonomilerini sarsan 
Koronavirüs salgınının 
ülkemiz ekonomisine 

yaşattığı sıkıntılara karşı 
mücadele etmeye devam 
ediyoruz. Pandemi 
döneminde üyelerimize 
sağlanan bu imkanın 
oldukça önem arz 
ettiğine inanıyorum. 
TOBB Başkanımız Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
önderliğinde 365 oda 
– borsa olarak elimizi 
taşın altına koyuyoruz. 
Tüm üyelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

6 AY ÖDEMESIZ DÖNEM 
IMKANI SAĞLANIYOR

Projeye ilişkin detaylar 
hakkında bilgiler veren 

Yönetim Kurulu Başkanı 
İzzet Volkan; “Üyelerimizin 
kullanacağı kredi 6 ay 
anapara ve faiz ödemesiz, 
sonrasında 12 ay eşit 
taksitli geri ödemeli toplam 
18 ay vadeli olacaktır. 
Üyelerimiz krediyi brüt 
faiz oranı yıllık % 17,50  
olarak kullanabilecektir. 
Krediden 2020 yılı cirosu 
2019 yılı cirosuna göre 
%25 düşük olan üyelerimiz 
faydalanabilecektir. 2019 
yılı ve sonrasında kurulmuş 
şirketler için bu şart 
aranmayacaktır. Ciro kaybı 
koşulu kredi kullandırımı  
yapan banka tarafından 
kontrol edilecektir. 2020 
yılı cirosu 1 milyon TL 
altında olan işletmeler 
azami 50.000 TL, 1 milyon 
TL ve 10 milyon TL (dahil) 
arasında cirosu olan 
işletmeler azami 200.000 
TL kullanabilecektir” 
ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR ODAMIZ 
FAALIYET BELGESI ILE 
YAPILACAKTIR

Krediye başvurabilmek 
için üyelerin öncelikle 
Çorlu Ticaret ve Sanayi 

Odası’ndan, açıklamalı 
olarak “Nefes Kredisi 
başvurusu içindir.” ibareli 
faaliyet belgesi almaları 
gerektiğini söyleyen 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İzzet Volkan; “Faaliyet 
belgesi ayrıca dijital 
ortamdan da temin 
edilebilecektir. Bu belge 
olmadan banka talep 
kabul etmeyecektir. 
Kredi kullandırımında 
maddi teminat 
istenmeyecektir. Ancak, 
şahıs işletmelerinde üçüncü 
şahıs kefil bulunamaması 
durumunda, müşterinin 
talebi üzerine, maddi 
teminat istenebilecektir” 
dedi.

KATILIMCI BANKALAR

Nefes Kredisi Başvuruları; 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., 
Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O., Türkiye Halk 
Bankası A.Ş., Türkiye İş 
Bankası A.Ş., T.Garanti 
Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş., Akbank 
T.A.Ş., Denizbank A.Ş., 
Ziraat Katılım Bankası 
A.Ş., Vakıf Katılım Bankası 
A.Ş.’ye yapılabilecek.

Online olarak düzenlenen Genel 
Kurul’a;  Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Genel 
Kurul Delegesi İzzet Volkan, 
Meclis Başkanı Erdim Noyan, 
TOBB Genel Kurul Delegeleri; 
Ramazan Dumru, Necati Yıldız, 
Göksel Şahin, İsmail Korkut, 
Gökhan Tunalı, Eyüp Ürey, 
İsmail Bilican, Mustafa Bahadır 
Yekeler, Ramazan Yaman, Metin 
Babacan ve Odamız Genel 
Sekreteri İbrahim Karağöz 
katılımda bulundular.

TOBB Başkanımızı Karşıladık
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Çorlu 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri 
Yönetim Kurulu Başkanı  Sayın M. Arif Parmaksız’ı Çorlu 
Atatürk Havalimanı’nda karşıladılar.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 
Araştırması”na göre Çorlu’dan 28 firmanın 
ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi. 
Listede yer alan firmaları kutlayan Volkan 
“Sanayicilerimiz kentimiz ve ülkemizin 
başarısı için gece gündüz demeden gayret 
göstermeye devam ediyor. Gösterilen bu 
çaba Covid-19 salgını sürecinde daha da iyi 
anlaşılmıştır” dedi.

İSO 500 Listesinde 
Çorlu TSO´dan 

28 Firma28 Firma  Yer Aldı

9’da

Kovid-19 
kapsamında 

sağlanan destek 
tutarı 661 MILYAR 

LIRA oldu
Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının 
ekonomik etkilerinin 
azaltılması amacıyla 
uygulanan tedbirlerin 
ekonomik büyüklüğü 661 
milyar liraya ulaşırken, 
bu tutar, gayri safi milli 
hasılanın (GSYH) yüzde 
11,7’sine ulaştı. 3’de

Odamız Başkanları, 
Çorlu´nun Renkleri Fotoğraf Sergisi Açılış ve Ödül Törenine Katıldı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 
tarafından yürütülen Çorlu’nun Renkleri Fo-
toğraf Yarışması sergisinin açılış törenine Çorlu 

Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Meclis Başkanı 
Erdim Noyan katılımda bulundu. Yarışmada 2. sırada yer alan “Ticaret Odası” isimli fotoğrafın 
sahibi Ayhan Güven’e ödülünü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, 3. sırada yer alan 
“Yeşil mi Sarı mı” isimli fotoğrafın sahibi Ali Kart’a ödülünü Meclis Başkanı Erdim Noyan tak-
dim etti. Ayrıca Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları sergide yer alan fotoğraf sahiple-
rine “Sergileme Ödülü” verdi. 

Orion AVM ve Pera Fotoğrafçılık 
tarafından düzenlenen Orion Fotoğraf 
Günleri 2 kapsamında Çorlu’nun 
Renkleri Fotoğraf Sergisi açılış ve ödül 
töreni 17 Haziran Perşembe günü Orion 
AVM’de yapıldı.

Sigortada yeni 
dönem: 

Sigortacılık 
dışına 

çıkamayacaklar
11’de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın  M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında düzenlenen TOBB 76. ve 77. Genel Kurulu yapıldı

62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı 
ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof.  Dr. Sayın Ahmet 
Davutoğlu, İl ve İlçe Teşkilatıyla birlikte Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası’na ziyarette bulundu. 

Ziyarette; Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, 
Meclis Başkanı Erdim Noyan, Meclis Üyeleri, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Meslek Komite Üyeleri ve Genel Sekreter 
İbrahim Karağöz hazır bulundu.

62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri 
Başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı 

Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu Odamız´a 
Ziyarette Bulundu

İSO tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 
Araştırması”na göre Çorlu TSO Üyesi 28 
firma ilk 500 arasında yer aldı.

3’de

MİKROYA 
30 BIN, 
KÜÇÜĞE 

75 BIN LIRA 
FAİZSİZ DESTEK
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşından itibaren gıda işletmelerine yönelik 485 bin 
621 denetim yaparken olumsuzluk tespit edilenlere 3 bin 598 adet ve toplamda 34 

milyon 955 bin 529 lira idari para cezası uyguladı.
Tarım ve Orman 
Bakanlığı, yılbaşından 
itibaren gıda işletmelerine 
485 bin 621 denetim 
yaparken, olumsuzluk 
tespit edilenlere 3 bin 
598 adet ve toplamda 34 
milyon 955 bin 529 liralık 
idari para cezası uyguladı. 
Turizm sezonunun 
başlaması nedeniyle 
bu alandaki işletmelere 
yönelik denetimler de 
yoğunlaştırıldı.
 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na göre, 
Türkiye’de gıda 
güvenilirliğinin 
sağlanmasına yönelik 
birincil üretimden 
tüketiciye kadar tüm 
aşamalarda resmi 
kontroller yapılıyor.
 
Bu kontroller, planlı olarak 
risk esasına göre önceden 
haber verilmeden ya da 
şüphe, şikayet, ihbar, 
Tarım İletişim Merkezi, 
CİMER ve Alo 174 Gıda 
Hattı kapsamında şikayet 
edilen ürün ve firmalara 
yönelik gerçekleştiriliyor.
Bakanlık, yılbaşından 
itibaren gıda işletmelerine 
toplam 485 bin 621 
denetim yaptı. Bu 
denetimler sonucu 
olumsuzluk tespit edilen 
gıda işletmelerine yönelik 
3 bin 598 adet ve toplamda 
34 milyon 955 bin 529 
lira idari para cezası 
uygulandı. 33 işletme için 
de cumhuriyet savcılığına 
suç duyurusunda 
bulunuldu.

Bu yıl içinde yapılan 
denetim sonuçlarına göre, 
gıda kodeksine aykırı 
üretim, gıdalarda taklit ve 
tağşiş, piyasaya arz edilen 
gıdanın izlenebilirliğinin 

sağlanamaması, Bakanlık 
tarafından belirlenen 
hijyen esaslarına aykırı 
hareket etme, Bakanlıktan 
onay veya kayıt belgesi 
almadan faaliyette 
bulunma ve son tüketim 
tarihi geçtiği tespit edilen 
ürünlerin piyasada 
bulunması gibi konularda 
ihlallere rastlandı.
 
KAMUOYUYLA 
PAYLAŞILIYOR
Ayrıca, gıda işletmelerinin 
resmi kontrollerinde 
laboratuvar sonucu ile 
taklit ve tağşiş yapıldığı 
kesinleşen ve kişilerin 
hayatını ve sağlığını 
tehlikeye düşürecek 
şekilde bozulmuş, 
değiştirilmiş gıdaları 
üreten ve/veya satan 
firmaların adı, ürün adı, 
markası, parti ve/veya 
seri numarası bilgileri 
Bakanlığın resmi internet 
sitesinde kamuoyunun 
bilgisine sunuldu.
 
Bakanlık, söz konusu 
kamuoyu duyurularına 
2012 yılında başlarken, 
2012-2021 yıllarında 
yapılan 26 duyuruda 
toplam 1609 firmanın 3 
bin 605 farklı parti ürünü 
kamuoyuyla paylaşıldı.
Bugüne kadar yapılan 
kamuoyu duyuruları 
ürün gruplarına göre 
incelendiğinde, et ve et 
ürünleri 1091 parti, süt 
ve süt ürünleri 970 parti, 
bitkisel yağ 782 parti, 
takviye edici gıda 282 parti 
ve bal 166 parti olmak 
üzere en çok kamuoyuna 
duyurusu yapılan ürün 
grupları arasında yer aldı.
 
TURIZM IŞLETMELERINE 
ÖZEL ÖNEM
Turizm sezonunun 

başlaması, özellikle 
turizme yönelik faaliyet 
gösteren otel, pansiyon, 
lokanta, fast-food, 
kafe, çay bahçeleri gibi 
gıda işletmelerinde 
hareketliliğin daha fazla 
olması sebebiyle tüketici 
sağlığının korunması ve 
vatandaşlara güvenilir 
gıda sunulmasının temini 
amacıyla resmi kontroller 
bu alanlarda sıklaştırılıyor.
 
Turizm sezonunun 
başlamasıyla birlikte 
81 tarım ve orman il 
müdürlüklerinde görevli, 
konusunda uzman 
kontrol görevlilerince 
işletme denetimleri 
yapılıyor, sorunlu bulunan 
işletmelerdeki eksikliklerin 
giderilmesi için süre 
veriliyor. 

Denetimlerde üretim 
yerleri, perakende 
gıda satışı yapılan 
yerler ile toplu tüketim 
gerçekleştirilen yerlerde 
asgari teknik ve hijyenik 
koşullar kontrol ediliyor, 
satışı yapılan ürünlerin 
mevzuata uygunlukları 
denetlenerek çeşitli uyarı 
ve bilgilendirmelerde 
bulunuluyor. Verilen 
süreler sonunda 
uygunsuzluğu devam eden 
işletmelere idari yaptırım 
uygulanıyor.
 
Ayrıca, salgın sürecinde 
turizm konusunda 
faaliyet gösteren gıda 
işletmelerinde gıdanın 
hazırlanması, sunumu ve 
servis edilmesi sırasında 
virüsün yayılmasının 
engellenmesi amacıyla 
gerekli önlemlerin 
alınması için de resmi 
kontroller devam ediyor.
Kaynak: www.itohaber.com

GIDADA USULSÜZLÜĞE GÖZ AÇTIRILMIYORGIDADA USULSÜZLÜĞE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Gelir İdaresi 
Başkanlığının kısa 
süre önce pilot olarak 
hayata geçirdiği 
Engelli Vergi İndirim 
Sistemi’nin (EVİS) 
bu yıl ülke geneline 
yaygınlaştırılması 
planlanıyor. Sistem, 
engelli vatandaşlara vergi 
indirimi işlemlerinde hız 
ve kolaylık sağlayacak.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, 
vatandaşların 
vergisel işlemlerinin 
hızlandırılması ve 
kolaylaştırılması için 
çalışmalar yapıyor.
Bu kapsamda engelli 
vatandaşların vergi 
indirimine ilişkin 
işlemlerini elektronik 
ortamda takip etmesini 
sağlamak amacıyla 
EVİS geliştirildi.EVİS’in 
elektronik ortamda 
kullanıma açılmasıyla 
engelli vatandaşlara 
işlerini kısa sürede 
gerçekleştirme ve takip 
edebilme kolaylığı 
sağlanacak.Sistemle, 
mükelleflerin hastaneden 
aldığı Sağlık Kurulu 
raporları Başkanlığın 
işlem birimlerinin 
erişimine açılarak 
e-rapor paylaşımı 

gerçekleştirilecek. Böylece 
mükellef açısından 
rapor asıllarının noter 
tasdiki, kağıt ortamında 
iş süreci takibi ve süre 
kaybı gibi hususların 
minimum düzeye 
inmesi ve işlemlere 
hız kazandırılması 
mümkün olacak. 
EVİS, 26 Ekim 2020’de 
Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığı, 23 Aralık 
2020’de de Kırıkkale, 
Kütahya ve Isparta 
defterdarlıklarında pilot 
olarak uygulanmaya 
başladı. 2020 sonuna 
kadar da sistem 
üzerinden 228 başvuru 
alınıp sonuçlandırıldı. 
Bu yıl sistemin 
tüm ülke geneline 
yaygınlaştırılması 
planlanıyor.Bu arada, 
engelli vatandaşlara 
Kasım 2018’den beri 
İnteraktif Vergi Dairesi 
(ivd.gib.gov.tr) üzerinden 
başvuru işlemleri açık 
tutuluyor. Geçen yıl 
buradan 6 bin 38 başvuru 
alındı.

ENGELLİLİK 
İNDİRİMİ 
UYGULAMASI

Engellilik indirimiyle 

çalışma gücü kayıp 
oranı asgari yüzde 40 
ve üzerinde olanların 
ücret veya kazançlarına, 
girecekleri derecelere 
göre belirlenen 
miktarda vergi indirimi 
uygulanıyor. 

Söz konusu indirimden 
yararlanılması için 
Merkez Sağlık Kurulunca 
verilmiş raporla 
engelliliğin karara 
bağlanması gerekiyor. 
Engellilik indiriminden, 
engelli ücretli, bakmakla 
yükümlü olduğu engelli 
kişi bulunan ücretli, 
engelli serbest meslek 
erbabı, bakmakla 
yükümlü olduğu engelli 
bulunan serbest meslek 
erbabı ile basit usulde 
vergilendirilen engelliler 
yararlanabiliyor.

Engellilik indirimi, 
ücretlinin aylık 
matrahına girecekleri 
derecelere göre asgari 
yüzde 15, serbest meslek 
erbabında ve basit usulde 
vergilendirilenlerde 
ise yıllık kazançlarında 
asgari yüzde 15 katkı 
sağlıyor.

Kaynak:www.itohaber.com

ENGELLI VATANDAŞLARIN 
VERGI INDIRIMI IŞLEMLERI 

ELEKTRONIK SISTEMLE HIZLANDIRILACAK
Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Engelli Vergi İndirimi Sistemi ile 

vatandaşlar, indirim işlemlerini elektronik ortamda takip edebilecek.

Ayçiçek tohumu 
ithalatında 31 Aralık 2020 
tarihli Cumhurbaşkanı 
kararıyla 30 Haziran’a 
kadar sürmesi öngörülen 
sıfır gümrük vergisi 
uygulaması devam edecek.

Resmi Gazete’nin 13 
Haziran tarihli sayısında 
yayımlanan ithalat rejimi 
kararında değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
kararıyla söz konusu 

Cumhurbaşkanı kararı; 
ayçiçek tohumu ithalatının 
sıfır olarak belirlenen 
gümrük vergisinin 30 
Haziran’a uygulanmasına 
dair sınırlamayı içeren 
dipnot yürürlükten 
kaldırıldı.

Kararlar ayrıca, 31 
Aralık 2020 tarihli 
Cumhurbaşkanı kararıyla 
ayçiçek tohumu yağı için 
kapsam dahilindeki tüm 

ülkelerden yapılan ithalata 
uygulanması ve dipnotta 
30 Haziran’da sona 
ermesi öngörülen yüzde 
36 oranındaki gümrük 
vergisi, 13 Haziran’dan 30 
Haziran’a kadar yüzde 10’a 
düşürüldü. 1 Temmuz’dan 
itibaren ayçiçeği 
tohumunda gümrük 
vergisi oranı yüzde sıfır 
olarak uygulanmaya 
devam edilecek.
Kaynak: www.dunya.com

AYÇİÇEK TOHUMU İTHALATINDA 
SIFIR GÜMRÜK VERGISI UYGULAMASI 

SÜRECEK
• Ayçiçek tohumu ithalatında sıfır gümrük vergisinin 30 Haziran’a kadar 

uygulanmasına dair sınırlamayı içeren karar yürürlükten kaldırıldı.
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi Adına 

Sahibi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

İzzet VOLKAN

Mes'ul Müdürü 
İbrahim KARAĞÖZ 

Genel Sekreter

İdare 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 

Tel: 0 282 651 10 96 - Fax: (0282) 651 35 10

Dizgi - Tasarım -  Reklam
Canev SUNDUR

 Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Servis Sorumlusu

Zeynep Zayım SEZER
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 

Servis Görevlisi
Baskı

  Toprak Ofset Matbaacılık 
toprak@toprakpromosyon.com

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ'NDE YAYINLANAN 
YAZILARIN VE MAKALELERİN SORUMLULUĞU YAZARLARINA 

AİTTİR. ÇORLU TSO'NUN GÖRÜŞLERİNİ İÇERMEZ. YAZI VE 
HABERLER KAYNAK BELİRTİLEREK KULLANILMIŞTIR. YAZI VE 
HABERLER KAYNAK BELİRTİLEREK KISMEN YADA TAMAMEN 

KULLANILABİLİR.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından Ekonomi Reformları 

Programı kapsamında ilk defa 
yayımlanan bu yılın ilk çeyreğine ilişkin 
Kamu Maliyesi Raporu’na göre; Türkiye, 
salgınla mücadelenin başından itibaren 
ekonomik önlemleri devreye soktu.
 
Buna göre, Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında uygulanan tedbirlerin 
ekonomik büyüklüğü mayıs ayı itibarıyla 
toplamda 661 milyar liraya ulaşırken, bu 
tutar GSYH’nin yüzde 11,7’si oldu. Bu 
tutarın yıl sonuna kadar 715,8 milyar 
liraya ulaşması öngörülüyor.
 
Bu kapsamda merkezi yönetim 
bütçesinden yapılan harcama tutarı 79,4 
milyar lira oldu. İşsizlik Sigortası Fonu 
ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeleri de 
dahil edince yapılan harcama tutarı 136,7 
milyar liraya ulaştı. Bu tutar, GSYH’nin 
yüzde 2,4’ünü oluşturuyor.
 
Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak 
harcama tutarının yıl sonunda 104,4 
milyar liraya çıkması, İşsizlik Sigortası 
Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan 
ödemeleri de dahil edince harcama 
tutarının yıl sonunda 180,5 milyar liraya 
ulaşması öngörülüyor.

Vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemesi 
70,2 milyar lira, kullandırılan kredilerin 

Kovid-19 kapsamında sağlanan 
destek tutarı 661 MILYAR LIRA oldu

tutarı 315,1 milyar lira, ertelenen kredi 
tutarı ise 139 milyar lira oldu. Kurumsal 
kredi paketlerinden kullandırma sayısı 1 
milyon 246 bin 881, bireysel tüketici kredi 
paketlerinden kullandırma sayısı ise 8 
milyon 257 bin olarak belirlendi.
 Kullandırılan ve ertelenen kredilerin 
tutarı ise mayıs ayına kadar 524,3 milyar 
lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, GSYH’nin 
yüzde 9,3’ü oldu. Söz konusu tutarın yıl 
sonuna kadar 535,3 milyar liraya ulaşması 
bekleniyor.
Kaynak: www.itohaber.com

Resmi Gazete’de yayım-
landıktan sonra yürürlüğe 
giren yeni düzenlemeyle 
gecikilen her ay için araç 
muayene bedelinin yüzde 
5’i olarak hesaplanan 
gecikme bedeli, aylık yurt 
içi üretici fiyat endeksi 
oranında yeniden belirle-
necek.
 
TÜVTÜRK’ten AA muha-
birine yapılan açıklamaya 
göre, hesaplanan toplam 
gecikme bedeli, aylık yurt 
içi üretici fiyat endeksi 
oranlarına ve aracın mua-
yeneye geliş tarihine göre 
değişiklik gösterebilecek.
 
Yeni düzenlemeye göre, 
araç muayenesini 1 yıl 
geciktirmiş bir otomobil 
sahibi, 205,08 TL gecik-
me cezası yerine yaklaşık 
14,36 TL ödeyecek. 5 yıl 
muayeneye gelmeyen bir 
ticari aracın ödeyeceği ge-
cikme bedeli ise 1.062,71 

TL yerine 74,68 TL olacak.

MUAYENE GECİKME 
SÜRELERİ İÇİN BİR 
SINIR YOK
 
31 Aralık 2021’e kadar 
geçerli yeni düzenlemenin 
tüm araç tipleri için geçerli 
olduğunu açıklayan TÜ-
VTÜRK, gecikme süreleri 
için de bir sınır olmadı-
ğını duyurdu. Buna göre, 
düzenlemeden muayenesi 
1 ay geciken araçlar gibi 5 
veya 10 yıldır muayeneye 
gelmeyen araçlar da fayda-
lanabilecek.
 
Öte yandan, araç muayene 
işleminin gerçekleştiril-
mesi için araç sahiplerinin 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
(MTV), trafik para cezası 
veya otoyol geçiş borcu da 
bulunmaması gerekiyor.
 
Yeni düzenlemeyle sadece 
araç muayene gecikme 

ücretlerine değil, söz 
konusu diğer borçların 
gecikmelerine de önemli 
indirim imkanı getirildi. 
Böylece yapılandırmadan 
faydalanan ve bu borçları 
nedeniyle uzun süre ara-
cını muayene ettiremeyen 
araç sahipleri için önemli 
bir imkan doğuyor.
 
Her bir taşıt için MTV, 
taşıta ilişkin idari para 
cezaları ile geçiş ücretinin 
en az yüzde 10’unun öden-
mesi şartıyla taksit ödeme 
süresince fenni muayene 
izni verilecek.
 
Araç muayene hizmeti 
randevularının “www.
tuvturk.com.tr” internet 
sitesinden, “0 850 222 88 
88” numaralı çağrı merke-
zinden ve e-devlet üzerin-
den tüm araç sahiplerine 
ücretsiz olarak verildiği 
belirtildi.
Kaynak: www.itohaber.com

Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 
205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye 
gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL 
olacak.

Araç muayeneAraç muayene  GECİKME BEDELLERİ GECİKME BEDELLERİ 
yeniden düzenleniyoryeniden düzenleniyor

Pandemiden olumsuz et-
kilenen imalatçı mikro ve 
küçük işletmelere yönelik 
mayıs ayında uygulanan 
hızlı destek programının 
ikinci fazına başvurular, 
ilk programa göre biraz 
daha esnetilerek başladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Nisan sonunda 
duyurduğu destek prog-
ramı kapsamında mikro 
işletmelere 30 bin lira, 
küçük işletmelere 75 bin 
liraya kadar faizsiz destek 
verilecek. 

Geri ödemeler 2024 yılın-
da başlayacak. Programın 
ilk aşamasında pande-
miden en çok etkilenen 
işletmelerden, 2020 yılında 
2019’a göre ciro kaybı 
yaşayanlar yararlanabili-
yordu. 

Desteğin ikinci fazında 
ciro kaybı şartı kaldırı-
larak, ciro artışı olma-
yanların da yararlanması 
öngörüldü.  Yani 2020’de 
2019’a göre net satış hasıla-
tı karşılaştırıldığında, gelir 
artışı olmayan işletmeler 
bu programdan yararlana-
bilecekler.

İKİNCİ DESTEK DE 
ALINABİLECEK

İlk programdan farklı 
olarak bu kez İşe Devam 
Kredisinden 250 bin liraya 
kadar kullanmış olan 
işletmeler ile daha önce 
KOSGEB’den girişimcilik 
kredisi almış olan işletme-
ler de ikinci destekten ya-
rarlanabilecekler. Kamuya 
olan borcunu yapılandıra-
cağını bildiren işletmelerin 
başvurusu alınacak, ancak 
ödeme aşamasında borcun 
yapılandırıldığı tespit 
edildikten sonra ödeme 
yapılacak.

4’ER AY ARAYLA 
6 TAKSİT 

Arada bankanın olma-
yacağı destek paketinde, 
firmaların parası KOSGEB 
tarafından birbirini takip 
eden 3 ay içinde ödenecek. 
Mikro işletmeler 30 bin 
lira, küçük işletmeler ise 
75 bin lira destek alacak. 
Firmalar bu kredilerin geri 
ödemesine 2024 yılında 
başlayacaklar ve 4’ey ay 
arayla 6 taksitte ödeye-
cekler. Başka bir ifade ile 
kredilerin ödemesi 2026 

yılında tamamlanmış 
olacak.

KİMLER, NASIL 
YARARLANABİLECEK?

COVID-19 salgınından 
etkilenen imalat sektö-
ründeki mikro ve küçük 
işletmeler ile 2017 ve son-
rasında kurulmuş imalat, 
bilgisayar programlama 
ve bilimsel Ar-Ge sektör-
lerindeki yenilikçi genç 
işletmeler yararlanacak.
Diğer KOSGEB destek 
programından farklı 
olarak bu yeni programda 
kurul veya komite de-
ğerlendirme prosedürü 
olmayacak. Gelir İdaresi 
Başkanlığı ve SGK ağırlıklı 
resmi kayıtlara göre baş-
vuru ve uygunluk kriterle-
rini karşıladığı belirlenen 
KOBİ’ler için başvuruyu 
takiben ödeme işlemleri 
başlatılacak.Ödemeler 3 
ay karşılığında 3 taksitte 
yapılacak. Her ödeme 
öncesinde, resmi kayıtlar-
dan (GİB, SGK) işletmenin 
aktif olduğu ve istihdamını 
belirli bir seviyede muha-
faza ediyor olduğu kontrol 
edilecek.
Kaynak: www.dunya.com

MİKROYA 30 BIN, KÜÇÜĞE 75 BIN LIRA 
FAİZSİZ DESTEK

Nisan sonunda duyurulan KOBİ’lere yönelik 5 milyar liralık faizsiz finansman 
destek paketinin ikinci fazına yönelik başvurular daha esnek koşullarda 21 Haziran 
2021’de başladı. Geri ödeme 2024’te başlayıp 2026’da bitecek.

Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), mayıs 
ayına ilişkin kartlı ödeme 
verilerini açıkladı. Verilere 
göre, mayıs ayı sonunda 
Türkiye’de 79 milyon adet 
kredi kartı, 141,5 milyon 
adet banka kartı ve 48,8 
milyon adet ön ödemeli 
kart kullanılıyor. Mayıs 
2020 ile kıyaslandığında 
kredi kartı adedinde yüzde 
11’lik, banka kartı adedin-
de yüzde 3’lük, ön ödemeli 
kart adedinde ise yüzde 
43’lük artış yaşandı. Top-
lam kart sayısı ise 269,3 
milyon adede ulaşarak 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11 arttı. Kredi 
kartları, banka kartları ve 
ön ödemeli kartlar ile ma-
yıs ayında yapılan toplam 
ödeme tutarı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 51 artarak 115 mil-
yar TL oldu. Kartlı ödeme-
lerde gerçekleşen yüksek 
büyümede, Mayıs 2020’de 
salgının yoğun günle-
rinde alınan tedbirlerle 
beraber kartlı ödemelerde 
meydana gelen yavaşlama 
(baz etkisi) etkili oldu. 
Mayısta ödemelerin 94,3 
milyar TL’si kredi kartları 
ile yapılırken, 19,1 milyar 
TL’sinde banka kartları, 
1,6 milyar TL’sinde ise ön 
ödemeli kartlar kullanıldı. 
Kredi kartı ile ödemelerde 
önceki yılın aynı dönemi-

ne göre büyüme yüzde 49, 
banka kartı ile ödemeler-
de yüzde 52 olurken, ön 
ödemeli kartlar ile yapılan 
ödemelerde ise bu oran 
yüzde 330 olarak gerçek-
leşti. İnternetten kartlı 
ödeme tutarı mayısta 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 82 artarak 35 
milyar TL’ye yaklaştı. Ma-
yıs 2020’de yüzde 25,2 olan 
internetten kartlı ödemele-
rin toplam kartlı ödemeler 
içindeki payı ise yüzde 
29’un üzerine çıkarak 
rekor seviyeye ulaştı.

HER 3 TL KREDI KARTI 
ÖDEMESININ 1 TL’SI 
TICARI KARTLARLA 
GERÇEKLEŞIYOR
Son yıllarda önemi hızla 
artan ve ticari hayatta 
çek-senet gibi geleneksel 
ödeme araçlarının yerini 
alan ticari kredi kartları 
ile ödemeler hızlı büyü-
mesini sürdürüyor. İş yeri 
sahiplerine ödemelerde 
büyük kolaylık sağlayan 
ticari kredi kartı adedi 
mayıs itibarıyla 7,1 milyo-
na ulaştı. Geçen ay ticari 
kredi kartlarıyla yapılan 
ödeme tutarı 2020’nin aynı 
dönemine göre yüzde 67 
artarak 27,9 milyar TL 
oldu.Ticari kredi kartları 

ile yapılan ödemelerin top-
lam kredi kartı ödemeleri 
içindeki payı geçen yıla 
göre artarak yüzde 30’a 
ulaştı ve her 3 TL kredi 
kartı ödemesinin 1 TL’si 
ticari kredi kartlarıyla 
gerçekleşti.

ÖN ÖDEMELI 
KARTLARIN KULLANIMI 
HIZLA YAYGINLAŞIYOR
Bir vadesiz hesaba bağlı 
olmasına gerek olmadan 
kullanıcının karta yükle-
diği miktar kadar ödeme 
yapmasına imkan sağ-
layan ön ödemeli kart-
ların kullanımı da hızla 
yaygınlaşıyor. Market ve 
giyim gibi temel ihtiyaçlar-
dan internet ödemelerine, 
ulaşım kartlarına para 
yüklemeden fatura öde-
melerine ve simit, kahve, 
ulaşım gibi mikro ödeme-
lere kadar hayatın birçok 
alanında kullanımının 
arttığı görülüyor.  Mayıs 
ayında ön ödemeli kartlar-
la toplam 34 milyon adet 
ödeme yapılırken, toplam 
kartlı ödemelerin yüzde 
5’inde ön ödemeli kartlar 
kullanıldı. Geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 2 olan 
bu payın söz konusu sevi-
yeye gelmesi, ön ödemeli 
kartların hayatımıza ne 
kadar hızlı girdiğine işaret 
ediyor. 
Kaynak: www.dunya.com

Her 3 TL’lik kartlı ödemenin 
1 TL’SI TICARI KARTLARLA GERÇEKLEŞIYOR

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen ay ticari kredi kartlarıyla 
yapılan ödeme tutarı 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27,9 milyar TL 
olurken, ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri 
içindeki payı geçen yıla göre artarak yüzde 30’a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı öde-
mesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.
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RİFAT ÜÇLEROĞLU GENEL GIDA İNŞAAT NAKLİYE 
MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. TEKİRDAĞ ERGENE 
ŞUBESİ: MARMARACIKOSB MAH. ARAS SK.  NO: 8/1 
ERGENE / TEKİRDAĞ 
TEL: 02826502220
PURE ORGANİC GIDA A.Ş. ERGENE ŞUBESİ: 
AHİMEHMET MAH. ÖZCAN CAD.  NO: 28 ERGENE / 
TEKİRDAĞ TEL: 02826786122

GALACTİC MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.: 
ŞEYHSİNAN MAH. TEKİRDAĞ CAD. BORUSAN 
DUBAZLAR SİTESİ DUBAZLAR BLOK  NO: 24 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ
SAROS ALÜMİNYUM İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: ZAFER 
MAH. İMALAT 2. SK. MURKAN MAKINA BLOK  NO: 8 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
YILDIRIM CAN DOĞAN YILDIRIM LAZER 
MEKATRONİK: ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 6. SK.  
NO: 52 ÇORLU / TEKİRDAĞ
HÜSAMETTİN TARLA MURAT TEXTİL GERİ 
DÖNÜŞÜM: KIRKGÖZ MAH. BAŞKOMUTAN ATATÜRK 
CAD.  NO: 10 ERGENE / TEKİRDAĞ
URAS TEKNİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.: VELİMEŞE 
OSB MAH. 2. YANYOL CAD.  NO: 12/1 ERGENE / 
TEKİRDAĞ
KÖNİG MÜHENDİSLİK VE MAKİNA İMALAT SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.: CUMHURİYET MAH. BASAMAK SK.  NO: 1AJ 
ÇORLU / TEKİRDAĞ  TEL: 02826521851
EUROMEKATRONİK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. A1 BLOK  NO: 
18A1  İÇ KAPI NO: 58 ÇORLU / TEKİRDAĞ 
TEL: 02826534126

ELSE ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. OSB 
ŞUBESİ: VELİMEŞE OSB MAH. 202 SK.  NO: 19 ERGENE 
/ TEKİRDAĞ
ABM COTTON TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ÇORLU 
ŞUBESİ: VELİMEŞE OSB MAH. 236 SK. BALTAS İPLİK 
BLOK  NO: 35/1 ERGENE / TEKİRDAĞ

GLAM DERİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.: ŞEYHSİNAN 
MAH. HÜSMEN KALFA SK. AVUKATLAR PA MERKEZA 
SİTESİ AVUKATLAR İS MERKEZİ BLOK  NO: 5  İÇ KAPI 
NO: 56 ÇORLU / TEKİRDAĞ
YURTFUR DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
MARMARACIKOSB MAH. TREN YOLU CAD.  NO: 23/1 
ERGENE / TEKİRDAĞ

UÇ BETON PREFABRİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.: 
SAĞLIK MAH. ÇAĞDAŞ SK. CORNER RESIDENCE BLOK  
NO: 39  İÇ KAPI NO: 4 ERGENE / TEKİRDAĞ
PROFİ PANEL DIŞ TİCARET PAZARLAMA PLASTİK 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ERGENE ŞUBESİ: MİSİNLİ MAH. 
KAYNAK CAD.  NO: 30 ERGENE / TEKİRDAĞ
HAS KAPI VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: ZAFER 
MAH. İMALAT 4. SK.  NO: 4 ÇORLU / TEKİRDAĞ
BMK ELEKTROSTATİK TOZ BOYA ALÜMİNYUM 
METAL KİMYA YAPI SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: 
VELİMEŞE MAH. YENİ BAHAR SK. ONURSAN VANA 
BLOK  NO: 14 ERGENE / TEKİRDAĞ

DAĞNAK İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. A.Ş.: 
ŞEYHSİNAN MAH. KOCAAĞA SK. HASIM SUREL İS  
MERKEZİ SİTESİ HASİBE İLHAN VE HAŞİM SÜREL 
İŞ MERKEZİ BLOK  NO: 9  İÇ KAPI NO: Z14 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ
4A DESİNG TURİZM İNŞ. TİC. VE SANAYİ LTD. ŞTİ.: 
ALİPAŞA MAH. SÜLÜN CAD. BALLIOGLU İŞ MERKEZİ 
BLOK  NO: 6/1  İÇ KAPI NO: 55 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ADEM ŞENGÖR SAYGIN ŞENGÖR İNŞAAT EMLAK: 
KAMARADERE MAH. SERVİS YOLU CAD. ÖZMAR 
INŞAAT VE EMLAK BLOK  NO: 11/1 MARMARAEREĞLİSİ 
/ TEKİRDAĞ
GEREKEN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: ÇOBANÇEŞME 
MAH. TUNAY SK.  NO: 14A ÇORLU / TEKİRDAĞ
SDK YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: VELİMEŞE SANAYİ 
BÖLGESİ BİLA NO ÇORLU/TEKİRDAĞ
PARS CONSTRUCTİON MÜHENDİSLİK TAAHHÜT 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK 
BUL. BOYLU APT. SİTESİ  NO: 123A ÇORLU / TEKİRDAĞ
SONER UĞUR UĞUR İNŞAAT: CEMALİYE MAH. ÇAKIL 
SK. CEMALİYE MUHTARLIĞI BLOK  NO: 2/1 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ TEL: 0282 654 5379
HT GRUP YAPI İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: 
YENİÇİFTLİK MAH. OSMANLI KONAKLARI 5 SK.  NO: 2 
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
İRFAN SAATÇI GARANTİ İNŞAAT: YENİÇİFTLİK 
MAH. VATAN. CAD.  NO: 332/2  MARMARAEREĞLİSİ /
TEKİRDAĞ

ÇETİN NARİN NARİN İNŞAAT: REŞADİYE MAH. ŞEHİT 
AHMET ÇELEKOĞLU SK.  NO: 42/1A ÇORLU /TEKİRDAĞ
KÖROĞLU GRUP YAPI İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK 
MİMARLIK MÜHENDİSLİK TASARIM  YAPI  
MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞT.: NUSRATİYE 
MAH. ERDAL İNÖNÜ CAD. ÇELIK APT SİTESİ  NO: 15A 
ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 0282 650 1822
MENSATEKNİK İNŞAAT ÇELİK KONSTRÜKSİYON 
SIHHİ TESİSAT GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.: ŞEYHSİNAN MAH. SANAYİ ÇARŞISI 5. SK.  NO: 25 
ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 8262

TRAKYA DOĞUŞ TEKNİK ENDÜSTRİYEL MADENİ 
YAĞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: ALİPAŞA MAH. İSMET PAŞA 
BUL. EMRE APT. BLOK  NO: 11A ÇORLU / TEKİRDAĞ

MUTLU İNTERNET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞ-
MANLIK LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE MAH. ALİPAŞA CAD. 
GOLD BUSRNESS SİTESİ  NO: 2  İÇ KAPI NO: 454  ÇORLU 
/ TEKİRDAĞ
ECEHAN ŞEVİK KANGAROOPOCKET KİŞİSEL BAKIM 
ÜRÜNLERİ VE HEDİYELİK EŞYA: MUHİTTİN MAH. 
FİKİR SK. BURAK APT. BLOK  NO: 16  İÇ KAPI NO: 6 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
DURMAZ KİMYA BOYA TEKSTİL VE DANIŞMANLIK 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: ŞEYHSİNAN MAH. KOCAAĞA SK. 
BAYOL İŞ MERKEZİ BLOK  NO: 11  İÇ KAPI NO: 5105 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
AKKAR AMBALAJ VE PAKETLEME TARIM 
HAYVANCILIK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. VELİMEŞE 
ŞUBESİ: VELİMEŞE MAH. SARAY CAD.  NO: 72A 
ERGENE / TEKİRDAĞ TEL: 0212 495 7561
AGROERA TARIM İNŞAAT OTOMOTİV MAKİNA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.: REŞADİYE MAH. MEHMET AĞA SK.  
NO: 42A ÇORLU / TEKİRDAĞ
MERTAY KURUYEMİŞ VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU 
ŞUBESİ: ŞEYHSİNAN MAH. ŞEHİT TEĞMEN YAVUZER 
CAD.  NO: 58  İÇ KAPI NO: 1 ÇORLU / TEKİRDAĞ
FİLİZ CAN DENİZ GIDA İTHALAT İHRACAT 
KALAMAR BALIKÇILIK ŞUBESİ: YENİCE MAH. 
İSTİKLAL CAD.  NO: 7/5B ÇORLU / TEKİRDAĞ
ZİYADE HAYVAN BESİCİLİK TARIM VE YEM SAN. 
LTD. ŞTİ.: VAKIFLAR OSB MAH. 7 SK.  NO: 6 ERGENE / 
TEKİRDAĞ TEL:0212 518 1138
ZETACHEM KİMYA SAN. TİC. A.Ş.: KAZIMİYE 
MAH.DUMLUPINAR CAD. NO:6/18C NO:40 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
DİLEM YAVAŞ DY CANDLE ATELİER HEDİYELİK 
EV EŞYASI: ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. 
OATDANKENT SİTESİ ÇAĞDAŞKENT SITESI C BLOK  
NO: 8C  İÇ KAPI NO: 23 ÇORLU / TEKİRDAĞ

HASAN ŞAHİN AYAKKABICILIK KİMYA GIDA TEKSTİL 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: ŞEYHSİNAN MAH. KOCAAĞA SK. 
HASİM SUREL İS  MERKEZİ SİTESİ HASİBE İLHAN VE 
HAŞİM SÜREL İŞ MERKEZİ BLOK  NO: 9  İÇ KAPI NO: 348 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
REE YARN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: SAĞLIK 
MAH. ACEM SK.  NO: 5  ERGENE/TEKİRDAĞ
RT TEKSTİL TRİKO İNŞ. GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. 
ŞTİ.: ULAŞ OSB MAH. 207 SK.  NO: 1 /1-  İÇ KAPI NO: - 
ERGENE / TEKİRDAĞ  TEL:0282 655 7111

NEPTÜN YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE DIŞ 
TİC. A.Ş.: KAZIMİYE MAH. PİRİ REİS CAD. ÖĞUCÜ 
REZIDANS IS MERKEZI BLOK  NO: 14/16  İÇ KAPI NO: 33 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
ORHAN SARISU ÖZ YAPI MALZEMELERİ TİCARET: 
YENİÇİFTLİK MAH. MAYIS 16 SK.  NO: 9  İÇ KAPI NO: 
1- MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
MEKSİS TESİSAT TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.: ÇOBANÇEŞME MAH. BÜLENT ECEVİT 
BUL. SEZEN APT BLOK  NO: 180/182A ÇORLU / TEKİRDAĞ
ÖZÇORLU YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.: REŞADİYE MAH. ŞİNASİ KURŞUN 14. SK.  NO: 
20-22B ÇORLU / TEKİRDAĞ
ALİ HAN VİZYON YAPI: ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK 
BUL. ORHAN BÜTÜN APT. BLOK  NO: 113A ÇORLU / 
TEKİRDAĞ  TEL: 02826510888, 02826547788

MUNDO TEKNOLOJİ VE MEDYA A.Ş.: ALİPAŞA MAH. 
SÜLÜN CAD. BALLIOGLU İŞ MERKEZİ BLOK  NO: 6/1  
İÇ KAPI NO: 6 ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 0282 204 0027
NECATİ MERT: REŞADİYE MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ÖZEL ÇORLU  HEDEF  KİŞİSEL  GELİŞIM  KURSU 
SİTESİ  NO: 121A ÇORLU / TEKİRDAĞ 
TEL: 0282 651 8007
VOLSOFT YAZILIM LTD. ŞTİ.: SİLAHTARAĞA MAH. 
ÜNİVERSİTE 1. SK.  NO: 13/1  İÇ KAPI NO: Z04 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ TEL: 0282 726 0169
ADEM AVCI MG ORMAN ÜRÜNLERİ: ŞEYHSİNAN 
MAH. KARDEŞ SK.  NO: 23 ÇORLU / TEKİRDAĞ

REEL MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: MUHİTTİN 
MAH. SALİH OMURTAK CAD.  NO: 93 A-  İÇ KAPI NO: - 
ÇORLU / TEKİRDAĞ

CEMİLE TAŞ MARMARA EREĞLİSİ İRTİBAT ŞUBESİ: 
CEDİT ALİ PAŞA MAH. DOSTLAR SK.  NO: 8  İÇ KAPI NO: 
2 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
TAN TR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. ÇORLU TREND ARENA ŞUBESİ: ALİPAŞA 
MAH. SALİH OMURTAK CAD. TREND ARENA BLOK  
NO: 15  İÇ KAPI NO: 108 ÇORLU / TEKİRDAĞ 
TEL: 0212 554 9999
EGA GLOBAL LOJİSTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: HÜRRİYET 
MAH. KEMALLER CAD.  NO: 36C  İÇ KAPI NO: 46 ÇORLU 
/ TEKİRDAĞ
FED KARGO TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.: MUHİTTİN 
MAH. KİRAZLI SK. ÇELEN APT BLOK  NO: 7  İÇ KAPI NO: 
2 ÇORLU / TEKİRDAĞ  TEL: 0282 888 9340
MÜJDAT AĞIR UMUT TUR: ÇOBANÇEŞME MAH. 
BÜLENT ECEVİT BUL.  NO: 152-154B ÇORLU / TEKİRDAĞ

GÜNEBAKAN ARABULUCULUK MERKEZİ A.Ş.: 
KAZIMİYE MAH. SALİH OMURTAK CAD.  NO: 16  İÇ 
KAPI NO: 3 ÇORLU / TEKİRDAĞ
TEKNİK ÜRETİM VE İHRACATI DESTEKLEME 
PLATFORMU DERNEĞİ TİCARİ İŞLETMESİ: 
SİLAHTARAĞA MAH. ÜNİVERSİTE 1. SK.  NO: 13/1  İÇ 
KAPI NO: Z20 ÇORLU / TEKİRDAĞ
İNSAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.: 
KEMALETTİN MAH. SALİH OMURTAK CAD. NEZAHE 
DAYANIKLI APT SİTESİ NEZIHE DAYANIKLI APT BLOK  
NO: 158  İÇ KAPI NO: 12 ÇORLU / TEKİRDAĞ
MİNDUS MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: HÜRRİYET MAH. 
ESKİ BAĞLAR 3. SK.  NO: 13/4 ÇORLU / TEKİRDAĞ
CASTLE HAWK MALİ VE FİNANSAL DANIŞMANLIK 
YÖNETİM MÜŞAVİRLİK A.Ş.: ALİPAŞA MAH. SÜLÜN 
CAD. BALLIOGLU IŞ MERKEZI BLOK  NO: 6/1  İÇ KAPI 
NO: 9 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ALPHATEK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.: ALİPAŞA MAH. SÜLÜN CAD. BALLIOGLU 
IŞ MERKEZI BLOK  NO: 6/1  İÇ KAPI NO: 6 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ
M TESİS HİZMETLERİ A.Ş.: KAZIMİYE MAH. SALİH 
OMURTAK CAD. ANIL APT. BLOK  NO: 144  İÇ KAPI NO: 
10 ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 02164146242
M GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.: KAZIMİYE MAH. 
SALİH OMURTAK CAD. ANIL APT. BLOK  NO: 144  İÇ 
KAPI NO: 10 ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 02166414222
M KORUMA SERVİSLERİ A.Ş.: KAZIMİYE MAH. SALİH 
OMURTAK CAD. ANIL APT. BLOK  NO: 144  İÇ KAPI NO: 
10 ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 02122536868

14. MESLEK GRUBU
SINAVERGENE EĞİTİM YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ.: 
YEŞİLTEPE MAH. EDİRNE BUL.  NO: 66  İÇ KAPI NO: 2- 
ERGENE / TEKİRDAĞ

15. MESLEK GRUBU
GONZALES BÜFE FAST FOOD SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
ŞEYHSİNAN MAH. ATATÜRK BUL. YÜKSEL APT BLOK  
NO: 76A ÇORLU / TEKİRDAĞ
AKÇAN CATERING İNŞAAT TURİZM LOJİSTİK SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.: REŞADİYE MAH. YUNUS EMRE 1. SK.  NO: 
1 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ATER RESTORAN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 
MUHİTTİN MAH. ÇETİN EMEÇ BUL.  NO: 6A ÇORLU / 
TEKİRDAĞ TEL: 02822653326
59DİAMOND GÜZELLİK MERKEZ TİC. LTD. ŞTİ.: 
KEMALETTİN MAH. FABRİKA SK. GRVEREN APT. SİTESİ  
NO: 1  İÇ KAPI NO: 2 ÇORLU / TEKİRDAĞ11. MESLEK GRUBU

16. MESLEK GRUBU
KATAŞ DÖKÜM TAŞLAMA İNŞAAT OTOMOTİV SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.: ULAŞ OSB MAH. D100 CAD.  NO: 101/7 
ERGENE / TEKİRDAĞ
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Kullanılmış cep telefonları 
ve tabletlerin belirli bir 
standartta yenilenerek 
garantili ve sertifikalı 
bir şekilde “yenilenmiş 
ürün” olarak tekrar 
satışa sunulmasına 
ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen Yenilenmiş 
Ürünlerin Satışı Hakkında 
Yönetmelik, geçen 
yıl Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmişti. Yönetmelik 
hükümleri uyarınca, 
“yenileme” işlemlerini 
yapma ve “yenilenmiş 
ürün” piyasaya arz 
etme faaliyetleri, sadece 
Ticaret Bakanlığınca 
yetkilendirilen 
yenileme merkezlerince 
gerçekleştirilebiliyor. 
Yetkilendirilen firmalara 
ilişkin bilgiler, Bakanlığın 
internet sitesindeki 
“https://tuketici.ticaret.gov.
tr/yayinlar” sayfasından 
yayımlanıyor.
 
Garantili Teknoloji 
Genel Müdürü Zafer 
Sucuoğlu, konuya 
ilişkin, Türkiye’de yetkili 
yenileme merkezi olmaya 
hak kazanan ilk şirket 
olduklarını belirterek, 
“Kullanılmayan cep 
telefonlarını fabrikadan 
çıktığı ilk günkü düzey ve 
performansına getiriyoruz. 
Gerek duyulan tüm 
parçalarını değiştiriyoruz. 
Kendimize ait orijinal 
kutusunda 1 yıl garantili 
olarak tekrar hizmete 
sunuyoruz.” dedi.
 
“HER YIL MILYONLARCA 
CEP TELEFONU ÇÖPE 
ATILIYOR” 
İlgili yönetmelik öncesinde 
Türkiye’de cep telefonu 
yenileme işlemi yapıldığını 
ancak bu yenilemenin 
nerede, kimler tarafından 
yapıldığı konusunun 
net olmadığını aktaran 
Sucuoğlu, “Örneğin, siz bir 
cep telefonu satacaksınız, 
sizden sonraki kullanıcının 
kim olduğunu, ne 
amaçla kullanacağını 
bilmiyorsunuz. Ya da 
cep telefonu alacaksınız. 
Sizden önce bu telefonu 
kim, ne amaçla kullandı, 
bilmiyorsunuz. Dolayısıyla 
satarken de, alırken de çok 

büyük risk alıyorsunuz. Bu 
riskler nedeniyle birçok 
kişi cep telefonunu satmak 
yerine evinin bir köşesinde 
atıl şekilde bekletmeyi 
tercih ediyordu ya da çöpe 
atıyordu.” diye konuştu.
 
Sucuoğlu, Türkiye’de 
her yıl çöpe atılan 
milyonlarca cep telefonu 
olduğunu vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Cep 
telefonlarını satın alırken 
öncelikle devletin 
bize sağladığı Beyaz 
Liste’de olup olmadığını 
kontrol ediyor ve ona 
göre yeniliyoruz. IMEI 
numarasının kayıtlı olup 
olmadığını doğrulayan 
Beyaz Liste’de yer almayan 
telefonlarla ilgili herhangi 
bir işlem yapmıyoruz. 
Ayrıca, yenilemek üzere 
telefon satın alırken, satış 
tarihinden önceki tüm 
sorumluluğun satıcıya ait 
olduğunu belirten ıslak 
imzalı taahhüt alıyoruz. 
Aynı şekilde yenilediğimiz 
telefonu satarken de, 
satış tarihinden önceki 
tüm sorumluluğun 
bize ait olduğunu, satış 
tarihinden sonraki 
sorumluluğun da satın 
alan kişiye ait olduğuna 
dair taahhütname alıyoruz. 
Böylece herkes kendisini 
garantiye almış oluyor. 
Şu anda yönetmelik 
kapsamında yenileme 
yapmayan firmalar bunu 
yapamıyor. Ayrıca, bir 
yere telefon yenilettiğiniz 
zaman, telefonunun 
hangi işlemlerden geçtiği, 
kullanılan parçaların 
kalitesi, orijinal parçalarda 
oynama olup olmadığı, 
verilen garantinin 
kimin teminatında 
olduğu bilinmiyor. 
Yönetmeliğe tabi olan 
yenileme merkezleri 
ise devlet tarafından 
yetkilendirilmiş, Türk 
Standardları Enstitüsü 
(TSE) tarafından periyodik 
olarak kontrolleri yapılan 
firmalar oluyor.”

“SIFIR TELEFONA 
RAĞBET DÜŞECEK”
Garantili Teknoloji Genel 
Müdürü Sucuoğlu, batarya 
içindeki bileşenlerin 
çok zehirli olduğunu 

belirterek, “Bu zehirli 
bileşenler toprağa 
karıştığı zaman toprağı, 
içme sularını zehirliyor. 
Cep telefonunun çöpe 
atılması engellenince hem 
çevre kirliliği önlenmiş 
oluyor hem de ekonomiye 
katkıda bulunuluyor.” 
dedi.Yenilenmiş cep 
telefonlarının en önemli 
katkılarından birinin atıl 
şekilde bekleyen ya da 
çöpe atılacak telefonların 
tekrar ekonomiye 
kazandırılması olduğuna 
işaret eden Sucuoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu sayede cep telefonu 
ithalatında ciddi bir 
düşüş olacağını ve bu 
düşüşle birlikte yurt dışına 
çıkan milyonlarca dolar 
ve avronun ülkemizde 
kalacağını düşünüyoruz. 
Yenilenmiş telefonların 
piyasaya çıkmasıyla 
birlikte her şeyden önce 
sıfır telefona rağbetin 
düşeceğini biliyoruz. 
Çünkü yenilenmiş 
telefonlarla sıfır telefonlar 
arasında performans 
açısından hiçbir fark 
bulunmuyor. Ekonomik 
olarak onlardan çok 
daha ucuz olduğu için 
kullanıcılar bir süre sonra 
yenilenmiş telefonlara 
yönelecektir. Amacımız, 
‘bayi’ adı verdiğimiz 
yetkili alıcı ve 
satıcılarımızda Türkiye 
çapında hemen her 
noktada yenilenmiş 
cep telefonu hizmetini 
halkımıza sunmak. 
Yenilenmiş telefon satış 
mağazamızı İstanbul 
Bakırköy’de açtık ve bu 
mağazaların sayısı hızla 
artacak. Yenileme işlemi 
uyguladığımız telefonları 
son kullanıcılardan 
topluyoruz. Bu son 
kullanıcı gerçek ya 
da tüzel kişi olabilir. 
Örneğin, bir firmanız 
var ve personelinize 
telefon veriyorsunuz. 
Bu telefonları belli bir 
kullanımdan sonra 
yeniletmek istiyorsunuz. 
Tüzel kişi olarak 
bu telefonları bize 
verip yeniletip geri 
alabiliyorsunuz ya da bize 
satabiliyorsunuz.”
Kaynak: www.itohaber.com

YENILENMIŞ CEP TELEFONLARININ 
İTHALATI AZALTILARAK EKONOMİYE KATKI 

SAĞLAMASI BEKLENİYOR
• Yenilenmiş cep telefonlarının kullanımının yaygınlaşmasının, çevre 

kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra cep telefonu ithalatının önüne geçerek ülke 
ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB), Çin 
Halk Cumhuriyeti Merkez 
Bankası ile imzalanan 
swap anlaşmasına ilişkin 
duyuru yaptı. Duyuruda, 
TCMB ile Çin Halk Cum-
huriyeti Merkez Bankası 
arasında 30 Mayıs 2019’da 

imzalanan ikili para takası 
(swap) anlaşmasının 35,1 
milyar TL ve 23 milyar Çin 
yuanı artırılarak toplam 
46 milyar TL ve 35 milyar 
Çin yuanına ulaştığı bildi-
rildi. Artırılan söz konusu 
rakamın bugün itibarıyla 
TCMB hesaplarına girdiği 

belirtilen duyuruda, “Para 
takası anlaşmasının temel 
hedefi, yerel para birimleri 
üzerinden gerçekleştirilen 
ticareti kolaylaştırmak ve 
iki ülkenin finansal istik-
rarına destek sağlamaktır” 
denildi.
Kaynak: www.itohaber.com

TCMB’den Çin ile yapılan 
swap anlaşmasına ilişkin duyuru

TCBM’den “TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 
2019’da imzalanan ikili para takası(swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar 
Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır” 

duyurusu yapıldı.

1.Sizleri kısaca tanıyabilir 
miyiz? Firmanız hakkında 
bilgiler verir misiniz?
1996 yılında kurulan firma-
mız, 8000 m2 kapalı alanda, 
günlük 2500 kuzu ve kürk 
süet deri işleme kapasitesi 
ve profesyonel yönetimiyle 
Türkiye’de  üretim yapmak-
tadır.Avrupa ülkelerinden 
ithal ettiği hammaddeleri 
deneyimli teknik kadrosu 
ve deneyimli personeli ile 
işleyerek, iç ve dış pazarlara 
pazarlayarak, hem üretim 
kapasitesi hem de ürün 
kalitesi açısından sıklıkla 
sektördeki başarılı firma-
lardan biri haline gelmiştir.
Yılın 12 ayı üretim yapan, 
kalitesi ve kapasitesi ile 
kendini kanıtlamış olan 
firmamız, daha kaliteli 
üretim yapabilmek adına 
çeşitli ülkelerden deri üreti-
mi ile ilgili kimyasallar ithal 
etmekte ve yapmış olduğu 
çalışmalarla müşterilerinin 
taleplerine cevap vermekte-
dir. Kendi laboratuvarında 
renk, desen ve ürün çeşitli-
liği ve uzun yıllara dayanan 
üretim tecrübesi, kapasitesi, 
dinamik kadrosu ve yenilik-
çi yapısı ile deri piyasasına 
uzun yıllar hizmet vermeyi 
hedeflemektedir.

2.Başarı hikayenizden 
bahseder misiniz?
Misyonumuz; gelişen ve 
değişen piyasa koşulların-
da vizyonumuza uygun 
üretim yaparak şirketimizin 
karlılığını arttırmak. Firma 
olarak yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda tanınmak, ulusal 
ve uluslararası standart-
larda üretim yapmak, 
global anlamda talepleri 
ve yenilikleri yakından 
takip ederek sürekli uyum 
sağlamak. Bu doğrultuda, 
2019 yılında beri, yeniden 
bir yapılanmaya giderek, 
ihracat ağırlıklı bir çalışma 
sistemine geçtik. Şu anda 
üretimimizin %80’inin ihra-
cata yönlendirdik. İskan-
dinav ülkelerinin bir araya 
toplayarak Danimarka’yı 
merkez seçerek bu bölgeye o 
ülkede çalıştığımız iki firma 
ile devam ediyoruz. Buna 
ek olarak , Kuzey Ameri-
ka’da anlaşmaya vardığımız, 
gene iki firma ile bu kıtada 
hareket etmeye başladık. 
Son 2 yıldır, pandemiden 
dolayı birebir hareket 
edememize rağmen, Çorlu 
Ticaret Odası, Ticaret Dış 
Ticaret İstihbarat Merke-
zi’nin desteği ile, yeni hedef 
pazarlar ve yeni müşteriler 
ile ilgili oluşumları, birlikte 
yürütmemiz sonucunda, 
2021 yılı için, ihracatımızı 
%12 bandında arttırmış-
bulunmaktayız. Ayrıca 
yaptığımız ikili anlaşmalar 
sonucunda, yıllık bazda kıta 
anakarası bağlamında 3 yeni 
müşteri ile uzun vadeli alım 
sözleşmesi de imzalamış 
bulunmaktayız.

3.Sektörel açıdan bölgemi-
zi ve ülkeyi değerlendirir 
misiniz?
2020 yılının ilk çeyreğinde 
Çin’de başlayan ve tüm 

dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını, tedarik 
zincirlerine olumsuz yönde 
etkilemiştir. Dünyanın en 
büyük tekstil üreticisi olan 
ve dünyadaki tüm giyim 
ve tekstil ürünlerinin üçte 
birinden fazlasını üreten 
Çin’de fabrikalar kapanmış, 
üretim durmuştur.Salgının 
ülkeler arasında giderek ar-
tan yayılımı, ülkeleri salgını 
sınırlamak için daha ön-
ceden benzeri görülmemiş 
önlemler almaya itmiştir. 

Bu önlemler piyasaların dü-
şüşünü ve artan belirsizlik-
leri beraberinde getirmiştir. 
Toplam üretimde, hanehalkı 
tüketiminde, uluslararası ti-
carette büyük düşüşler göz-
lenmiştir.Pandemi ile bir-
likte hızlı moda, kullan-at, 
sürekli indirim kavramları 
yerini kaliteli/dayanıklı/
uzun ömürlü ürün üretmek 
ve kullanmak, çevreye etkiyi 
en aza indirmek kavramları 
ile değiştirmeye başlamıştır. 
Teknolojik gelişmeler ve 
pandemi etkisiyle, üretim ve 
ticaret hiç olmadığı kadar 
elektronik ortama ve diji-
talleşmeye yönelmiştir. İn-
ternet ve mağaza arasındaki 
ilişkiyi tüketici açısından 
maksimum seviyede entegre 
tutabilmek, çok kanallı (om-
ni-channel) satış yönetimini 
iyi yapabilmek markalar 
için son derece önemli hale 
gelmiştir. Bu ürün grubunda 
ülkemizin en büyük ihracat 
pazarı Rusya olmuştur. 
Rusya’ya 2021 yılı Ocak-Şu-
bat döneminde işlenmiş 
kürk grubunda ihracat 1,3 
Milyon dolar olarak gerçek-
leşmiş ve bu değer ile %28,2 
pay almıştır. Anılan dönem 
itibariyle Türkiye tarafın-
dan en fazla işlenmiş kürk 
ihracatı yapılan ilk on ülke 
içerisinde Finlandiya, İngil-
tere, Güney Kore, Portekiz, 
Almanya, ve Hırvatistan’a 
ihracat artışı yaşanmıştır.
Değişen maliyet trendleri 
doğrultusunda Uzakdo-
ğu’da oluşan, gerek üretim 
gerekse lojistik maliyetleri-
nin artmasından dolayı, AB 
ülkeleri ağırlıklı olarak yeni 
üretim üssleri ve tedarikçi 
arayışına girmişlerdir. Bu 
doğrultuda Türkiye hem 
Euro/TL paritesi açısından, 
hem de lojistik avantaj sağ-
lamasından dolayı önemli 
bir gücü elinde tutmakta, 
yılların verdiği üretim dene-
yimine bağlı olarak da yeni 
üretim üssü olabilecek güce 
sahiptir.

4.İstihdam açısından sek-
törün etkisi nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’nun 2019 yılı için açık-
ladığı verilere göre, deri ve 
deri mamülleri sektöründe 
irili ufaklı 6.544 adet firma 
bulunmakta ve 65.257 çalı-
şan istihdam edilmektedir.
Gene bahsetmiş olduğum, 
Pandemi süreci ile ilgili 
olarak üretim kapasitesinin 
%62’den %44’e düşmesinden 
dolayı istihdam açısından 
zor bir döneme girilme-
sine rağmen, 2021 yılı ile 

birlikte, yeni üretim üssü 
olabilme açısından bakıldı-
ğından üretim kapasitele-
rinin tekrar artacağı ve bu 
doğrultuda da tekrar yeni 
istihdamların oluşacağı 
yönündedir.

5.2021 yılındaki hedefleri-
nizden bahseder misiniz?
Değişen dünya deri ekono-
misi ve trendler açısından 
bakıldığında, mevcut ihra-
cat potansiyelimizi korur-
ken, ağırlıklı olarak Güney 
Kore pazarı  öncelikli olmak 
üzere, 2021 yılında hedef 
pazar olarak Hint Yarımada-
sı ve Kuzey Amerika diğer 
öncelikli hedef pazarımız 
olacaktır

6.Mevcutta ihracat yapıyor 
musunuz?
Dünya’nın birçok ünlü 
markasına ihracatlarımız 
gerçekleşmekte olup ihracat 
yaptığımız önemli ülkeler 
arasında  İtalya, İngiltere, 
Güney Kore, Amerika, 
Rusya, Çin, Hindistan ve 
Almanya yer almaktadır.

7.Sektörün belli başlı 
sorunları nelerdir?
Sektörümüzün başlıca 
sorunları ham deride dışa 
bağımlılık, üretim için olan 
deri ve ürünleri sanayinde 
yüksek enerji, arıtma, su ve 
işgücü maliyetleri, deri ve 
ürünleri sanayinde eğitim 
kurumları ile müfredat 
uyumsuzluğu, pratik eğiti-
min zayıf kalması ve sınırlı 
altyapı olanakları, tecrübeli 
ama eğitimsiz işgücü, emek 
yoğun sektör yapısı ile 
sektörün €/$ paritesine olan 
bağımlılığı olarak bahsede-
biliriz. 

8.Son olarak söylemek 
istedikleriniz nelerdir?
Deri imalatı Türkiye’nin 
köklü sektörlerinden biridir 
ve öyle kalmaya devam 
edecek gibi görünmektedir. 
Türk deri sektörü üretimi, 
altyapısı, teknolojisi ve 
ihracata yönelik performan-
sı dikkate alındığında ciddi 
bir rekabet gücüne sahiptir. 
Avrupa ülkelerinin çevre 
faktörlerinden dolayı genel 
olarak bu sektörü terketmesi 
ve üretimin az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere 
doğru kayması, Türkiye için 
bir avantaj olarak değerlen-
dirilmelidir. Bu avantajı ise 
tüm teknolijik gelişmeleri  
en yüksek düzeyde kullana-
rak çevreye duyarlı üretim 
tekniklerinin adapte edilme-
si en büyük hedefimizidir. 
Sürdürülebilir deri üretimi 
ve çevre duyarlılığı için 
her türlü çevre önleminin 
alınmasına da özen 
gösterilmelidir.
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ÇORLU TSO A SINIFI ÜYE KARTIÇORLU TSO A SINIFI ÜYE KARTI
İş Dünyasına Avantajlar Sunuyorİş Dünyasına Avantajlar Sunuyor

Üyelerimizin, beklentilerini en yüksek düzeyde karşılayan 
farklı sektörde çok sayıda ulusal ve uluslararası firmanın 
ürün ve hizmetlerinden en avantajlı şartlarda yararlanma 

fırsatı sunuyoruz. Üye İndirim protokol çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Detaylı bilgiye https://corlutso.org.tr/indirimli-Akart 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Finansman gider kısıtlaması 
uygulamalarında yüklenilen 

KDV INDIRIM KONUSU YAPILABILECEK
Gelir ve kurumlar 
vergisi uygulamasında 
finansman gider 
kısıtlaması uygulanan 
tutarlara ilişkin 
yüklenilen KDV’nin 
indirim konusu 
yapılabilmesine ilişkin 
düzenlemeye gidildi.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama 
Tebliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Tebliğ, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.Buna göre, gelir 
ve kurumlar vergisi 

uygulamasında finansman 
gider kısıtlaması 
uygulanan tutarlara ilişkin 
yüklenilen KDV indirim 
konusu olabilecek.

Tebliğle, 6362 sayılı 
Kanun kapsamında 
faaliyette bulunan 
gayrimenkul yatırım 
fonları ile gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının 
taşınmaz satışlarında, 
ilgili yönetmelik 
gereği yetki belgesi 
aranmaksızın özel matrah 
şekli uygulamasından 
yararlanmaları 
yönünde düzenleme de 
yapıldı. Kısmi tevkifat 
uygulamasına ilişkin sınır 

1000 liradan 2 bin liraya 
yükseltildi.
 
Böylece tevkifata tabi 
işlem bedelinin KDV 
dahil 2 bin liranın altında 
olması halinde tevkifat 
uygulanmaması sağlandı.

Tebliğle, aynı 
vergilendirme döneminde 
birden fazla konuda veya 
işlem türünde iade hakkı 
bulunan mükelleflerin 
bunların tamamı için 
iade talebinde bulunması 
zorunluluğuna son 
verilerek, bazıları için iade 
hakkını kullanmalarına 
imkan getirildi.
Kaynak: www.itohaber.com

Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına İlişkin 
Kanun’a göre, vatandaş-
ların kamu kurumlarına 
olan borçlarının yeniden 
yapılandırılması, matrah 
ve vergi artırımı yoluyla 
vergilendirmede öngörü-
lebilirliğin artırılması ve 
geçmiş vergi dönemlerine 
ilişkin olası risklerin or-
tadan kaldırılması, kayıtlı 
ekonomiye geçişin teşvik 
edilmesi için işletme 
kayıtlarının işletmele-
rin içinde bulundukları 
fiili duruma uygun hale 
getirilmesi, işletmelerin 
bilançolarında yer alan 
gayrimenkuller ile amor-
tismana tabi diğer iktisadi 
kıymetler için yeniden 
değerleme yapılması im-
kanının sağlanması, kar-
şılıksız çıkan çek, protesto 
edilmiş senet, kredi kartı 
ve diğer kredi borçlarını 
zamanında ödeyemeyen 
kişilerin yükümlülükle-
rini yerine getirmeleri 
halinde geçmiş ödeme 
performanslarına ilişkin 

olumsuz kayıtların dikka-
te alınmaması sağlanacak.
Resmi Gazete’ de yayım-
lanan düzenlemeyle Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, il özel 
idareleri, belediyeler ile 
Yatırım İzleme ve Koordi-
nasyon Başkanlığına 30 
Nisan’a kadar olan bazı 
borçlar yapılandırılıyor.
 
Belediyelerin su, atık su 
ve katı atık ile sunduğu 
bazı hizmetlerden kay-
naklanan ücret alacakları, 
aldığı bazı paylar, bü-
yükşehir belediyelerinin 
katı atık ücretleri ile su ve 
kanalizasyon idarelerinin 
su ve atık su bedeli ala-
cakları da yapılandırma 
kapsamında bulunuyor.
 
Her bir taşıt için motor-
lu taşıtlar vergisi, taşıta 
ilişkin idari para cezaları 
ile geçiş ücretinin en az 
yüzde 10’unun ödenme-
si şartıyla taksit ödeme 
süresince fenni muayene 
izni verilecek.
Türkiye Esnaf ve Sanat-

karları Konfederasyonu, 
Türkiye Barolar Birliği, 
Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği, Türk 
Tabipleri Birliği, Türk 
Diş Hekimleri Birliği ile 
Türk Veteriner Hekimleri 
Birliğinin bazı alacakları 
da yapılandırılabilecek.
 
YURTDIŞINDA 
ÖĞRENİM
GÖRENLERİN 
BORÇLARI DA 
YAPILANDIRILABİLECEK
 
Ecnebi Memleketlere 
Gönderilecek Talebe 
Hakkında Kanun kap-
samında yurt dışında 
öğrenim görenlerin 
borçlarının da yeniden 
yapılandırılmasına imkan 
sağlanacak.
 
Hesaplanan borç, ilgilinin 
durumu ve ödenmesi 
gereken meblağ dikkate 
alınarak azami 5 yıla ka-
dar taksitlendirilebilecek.
 
Kesinleşmemiş ya da yar-
gı aşamasında olan resen 
veya idarece yapılmış ver-

gi tarhiyatları ile gümrük 
vergileri, çeşitli oranlarda 
yapılandırılacak.
 
Yapılandırılacak tutar-
ların, kanunda öngö-
rülen süre ve şekilde 
ödenmemesi halinde 
vade tarihinde değişiklik 
yapılmayacak.
 
Anapara veya taksit 
ödeme tarihi 20 Mayıs’tan 
önce olup, kullandığı 
nakdi ve gayri nakdi 
kredilerinin anapara, 
faiz veya ferilerine ilişkin 
ödemelerini aksatan 
gerçek ve tüzel kişilerin, 
ticari faaliyette bulunan 
ve bulunmayan gerçek 
kişilerin ve kredi müşte-
rilerinin karşılıksız çıkan 
çek, protesto edilmiş 
senet, kredi kartı ve diğer 
kredi borçlarına ilişkin 
Türkiye Bankalar Birliği 
Risk Merkezi nezdinde 
tutulan kayıtları, söz 
konusu borçların öden-
mesi geciken kısmının 31 
Aralık’a kadar tamamının 
ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması halin-

de, bu kişilerle yapılan 
finansal işlemlerde kredi 
kuruluşları ve finansal 
kuruluşlar tarafından 
dikkate alınmayacak.
 
Kanunla, mükelleflerin 
gelir ve kurumlar vergisi 
matrahlarını artırarak 
belirtilen süre ve şekil-
de ödemeleri halinde, 
artırımda bulundukları 
yıllar için yıllık gelir ve 
kurumlar vergisi incele-
mesi ve bu yıllara ilişkin 
vergi türleri için daha 
sonra başka bir tarhiyat 
yapılmayacak.
 
TAKSİTLİ ÖDEME 
İMKANI
 
Matrah ve vergi artırımı 
üzerine hesaplanan ver-
giler, ikişer aylık dönem-
ler halinde azami 6 eşit 
taksitte ödenecek.
 
Yapılandırılacak borcun 
taksitle ödenmek isten-
mesi halinde borçlular, 
başvuru sırasında 6, 9, 
12 veya 18 eşit taksitte 
ödeme seçeneklerinden 

birini tercih edecek. Ter-
cih edilen taksit süresin-
den daha uzun bir sürede 
ödeme yapılamayacak.
 
Düzenleyici ve denetleyi-
ci kurumlarca verilen ida-
ri para cezaları, Kovid-19 
ile mücadele kapsamında 
verilen idari para cezaları 
ile tütün ve tütün ma-
mulleri kullanımından 
kaynaklanan idari para 
cezaları kapsam dışında 
olacak.
 
Hiç gelir testine girmemiş 
genel sağlık sigortalıla-
rının, 30 Kasım’a kadar 
gelir testine gitmeleri 
halinde, belirlenecek gelir 
durumlarına göre tes-
cillerinin güncellenmesi 
sağlanacak.İşletmelerin 
bilançolarında bulunan 
gayrimenkuller ile amor-
tismana tabi diğer iktisadi 
kıymetler için yeniden 
değerlendirme imkanı 
sağlanarak, bu kıymetler 
bilançolarda güncel de-
ğerleriyle yer alacak.

Kaynak: www.itohaber.com

Borç yapılandırmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 

30 Nisan’a kadar olan bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

HAZİRAN AYI OLAĞAN 
MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Çorlu TSO  Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 24.06.2021 Perşembe günü Çorlu 
TSO Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya; Meclis Başkanı Erdim NOYAN, 
Meclis Başkan Yardımcıları; Umut 
GÜNGÖR, Faysal ÇAKMAK, Meclis Katip 
Üyesi; İsmail KORKUT, Meclis Üyeleri; 
İzzet VOLKAN, Hüseyin ERSOY, Haluk 
BAYINDIR, Müslüm KAHRAMAN, 
Haşim YİĞİT, Cem TUNALI, Mehmet 
MANAV, Ertuğrul ADIGÜZEL, Köksal 
DÜNDAR, Göksel ŞAHİN, Eyüp ÜREY, 
Ramazan DUMRU, İbrahim YILDIZ, Recep 

DAROĞLU, Gökhan TUNALI, Kadir ASLAN, Kemal ER, Osman CENGİZ, Tamer 
SERT, Muammer SERT, Necati YILDIZ, İsmail BİLİCAN, Görkem BARDAK, Zihni 
KUMAŞOĞLU, Mesut KÜÇÜK, Mustafa FİLİZ, Ahmet BAYRAM, Metin BABACAN, 
Ümit KURTULMUŞ, Ümit Hakan ABAY, Bülent MUTLU, Elif PERÇİNOĞLU, 
Mustafa Bahadır YEKELER, Ramazan YAMAN, Cengiz KESİR ve Genel Sekreter 
İbrahim KARAĞÖZ katıldı. 
Yönetim Kurulu’nun 27.05.2021 - 24.06.2021 tarihleri arasındaki faaliyetleri hakkında 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İzzet VOLKAN tarafından bilgi verildi. Odamız 
2021 yılı mayıs ayı gelir ve gider hesapları tetkik ve tasdik edildi.
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Müşteri ÖNERİ ve ŞİKAYET 
PANELİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, kalite  değerleri  çerçevesinde, güvenilirlik, dürüstlük, 
liderlik ilkelerine bağlı, üye odaklı yönetim anlayışı ile;

• Odamıza ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,
• Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Odamıza kolaylıkla ve ücretsiz 
iletebildiğini,
• Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,
• Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğunu, aynı şikayetin tekrar 
oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
• Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin 
sağlandığını,
• Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulduğunu,
• Şikayetlerin yasal şartlara, kanunlara, yönetmeliklere uygun, sürekli iyileştirmeler ile  
çözümlerinin sağlandığını,
• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak Odamızın   tüm üyeleri, 
çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ

www.corlutso.org.tr
e-hizmet

Müşteri Şikayet İletişim Kanalları

•	 www.corlutso.org.tr		Web	sitemizdeki		“Müşteri	Öneri	Şikayet	Paneli”	ile
•	 corlutso@corlutso.org.tr		E-mail	adresine	e-posta	ile
•	 0282	651	35	10		no’lu	fax	aracılığı	ile
•	 0	282	651	10	96	no’lu	telefon	aracılığı	ile
•	 0544	654	59	59	Whatsapp	hattı	üzerinden	mesaj	ile	
•	 Çorlu	TSO	Hizmet	Binasın	da	bulunan	“Öneri/Şikayet	Kutusu”	ile		
•	 www.facebook.com/corlutsokurumsal	sosyal	medya	hesabı	üzerinden
•	 www.twitter.com/corlutso	sosyal	medya	hesabı	üzerinden

Çorlu	TSO	,	tüm	iletişim	kanallarından	iletilen	şikayetleri	kayıt	altına	alır	ve	
hizmetlerini	iyileştirme	yönünde	bir	fırsat	olarak	değerlendirir.
Çorlu	TSO	şikayet	kabul	yollarından	en	az	birini	ücretsiz	tutmayı	taahhüt	eder.	Bu	
taahhüt	doğrultusunda		telefon	ve	fax	dışında	kalan	diğer	iletişim	kanallarından	gelen	
şikayetleri		ücretsiz	kabul	etmektedir.

Bildirimleri Kayıt Altına Alma
Üyelerimiz	tarafından	iletilen	şikayetler	farklı	kayıt	numaraları	altında	kayıt	edilir	
ve	üyemizin	tercih	ettiği	geri	dönüş	kanalına	göre,	kayıt	altına	alındığına	dair	
bilgilendirme	yapılmaktadır.	Paylaşılan	her	türlü	kişisel	bilgi	gizlilik	politikası	
doğrultusunda	muhafaza	edilmektedir.

Şikayetin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Çorlu	TSO	kendisine	ulaşan	şikayetin	önceliğini	göz	önüne	alarak	makul	bir	çabayla	
araştırma	gerçekleştirir.
Hızlı	bir	çözüm	bulunamıyorsa,	şikayetçinin	yerinde	incelemelerde	bulunmak	için	
ziyaret	gerekebilir.	Müşteri	Memnuniyet	Yönetim	Temsilcisi	elde	ettiği	bulguyu	
Çorlu	TSO’da	şikayetin	muhataplarına	incelemeleri	için	gönderir.	
 
Nihai Bilgilendirme
Müşteri	şikayetlerinin	mümkün	olan	en	kısa	sürede	yanıtlanması	Odamızın	
önceliklerindendir.	İletilen	tüm	şikayetler	objektif	ve	adil	olarak	değerlendirir,	
üyelerimiz	kendisine	iletilen	bilgilendirmeden	memnun	olduğunda	şikayet	kaydı	
sonuçlandırılır.

Sürekli İyileştirme
Şikayetlerin	yinelenmesini	engellemek	amacıyla	düzeltici	faaliyetler	belirlenerek	
süreçlerimizi	sürekli	revize	ederiz.	Yapılan	iyileştirme	faaliyetlerin	etkinliği	sürekli	
izlenir.

Iletişim Bilgileriniz 
Güncel mi?

Sabit Telefon
GSM Telefon
Faks

Web  Adresi
E - Posta Adresi

Hizmetlerimizden daha hızlı haberdar olmak için iletişim 
güncelleme formumuz 

(http://www.corlutso.org.tr/content-400-bilgi_guncelleme.html) adresinde 
mevcuttur.

Formumuzu aşağıdaki adreslere ulaştırabilirsiniz
E - posta: corlutso@corlutso.org.tr
Tel: 0282 651 10 96
Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No: 6
Çorlu / Tekirdağ 59850
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2020 Kuruluşlar
1 2 6 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.
2 51 Coca-Cola İçecek A.Ş.
3  67 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.

4 68   Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
5 72  Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.
6 84 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
7 91 Pro Yem San. ve Tic. A.Ş.
8 109  Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

9 115 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.
10 130 Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş.
11 141 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

12 148 S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
13 151 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
14 179 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.
15 241 Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

16 243 İsminin Açıklanmasını İstemeyen 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi

17 251  Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

18 263 Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

19 294 Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

20 296 Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş.

21 339 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş.

22 345 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.

23 372  Likit Kimya San. ve Tic. A.Ş

24 385   Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş.

25 394 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

26 441 Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.

27 447 Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

28 452 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  

2020 - ISO 500 BÜYÜK 
SANAYI KURULUŞU LISTESINDE 

YER ALAN ÜYELERIMIZ

Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı 
Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde 
Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı 
depo imkanına kavuşmasını, ürünlerin 
fiyatlarının düşük olduğu hasat 
dönemlerinde ellerinden çıkarmak 
zorunda kalmamalarını, piyasada arz 
ve talep dengesi ile fiyat istikrarının 
sağlanmasını, tarımsal ürün ticareti 
ile tarıma dayalı sanayi sektöründeki 
işletmelerin ihtiyaç duydukları miktar, 
tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda 
kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde 
ulaşabilmesini amaçlayan Lisanslı 
Depoculuk Sistemi’ne ürün teslim eden 
üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle 
desteklenmesini kapsıyor.
  
Buna göre, lisanslı depoculuk destekleme 
ödemeleri, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi 
ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler 
ve üretici örgütlerine, buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, 
nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği, 
pamuk, fındık, Antep fıstığı, kuru kayısı, 
kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri 
için yapılacak.
 
Söz konusu ürünler için kira desteği 
ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 lira, 
nakliye desteği ton başına 25 ila 100 lira 
ve analiz desteği 6 ila 50 lira arasında 
olacak.
 
Kararla belirlenen ödemelerden haksız 
yere faydalandığı tespit edilenler ve idari 
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi 
iade etmeyenler, 5 yıl hiçbir destekleme 
programından yararlanamayacak. 
Kaynak: www.itohaber.com

Lisanslı depolarda 
ürünlerini muhafaza 
edenlere verilecek 

DESTEKLER BELLI OLDU
Lisanslı depolarda ürünlerini 

muhafaza eden üretici ve üretici 
örgütlerine verilecek kira, nakliye 

ve analiz ücretleri belirlendi.

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) 
yer alan parsellerin tamamen veya 
kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi 
uygulaması 31 Aralık 2024’e kadar 
uzatıldı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.Buna göre, OSB’lerdeki 
yatırımların, üretim ve istihdamın 
artırılmasının sağlanması amacıyla 
buralarda yer alan parsellerin tamamen 
veya kısmen bedelsiz olarak tahsis 
edilmesine imkan veren uygulama, 31 
Aralık 2024’e kadar sürecek.
Kaynak:www.itohaber.com

OSB’lerde tamamen OSB’lerde tamamen 
veya kısmen bedelsiz veya kısmen bedelsiz 

ARSA TAHSISININ 
SÜRESI UZATILDI

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) 
yer alan parsellerin tamamen veya 
kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi 
uygulaması 31 Aralık 2024’e kadar 
uzatıldı.
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Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) 
verilerinden derlediği 
bilgiye göre, Türkiye 
otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı, 2021 
Ocak-Mayıs döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
72 artarak 314 bin 882 
seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu dönemde, 
otomobil satışları yüzde 
69,2 artışla 247 bin 977 
olurken, hafif ticari araç 
satışları da yüzde 83 artışla 
66 bin 905 adede ulaştı.

 
HİBRİT 
OTOMOBİLLER 
SATIŞLARDA 
ÜÇÜNCÜ SIRADA
 
Mayıs sonu itibarıyla 
otomobil pazarı 
motor tipine göre 
değerlendirildiğinde, 
tüketicilerin benzinli 
otomobil tercihinin 
devam ettiği görüldü. 
Bu dönemde, benzinli 
otomobiller, 157 bin 822 
adet ve toplam satışlardan 
yüzde 63,6 payla ilk sırada 
yer aldı.
 
Ardından, dizel 
otomobiller 58 bin 445 
adetle ve yüzde 23,6 payla 
ikinci olurken ve hibrit 
otomobiller de 19 bin 
457 satışla yüzde 7,8 paya 
sahip olarak üçüncü sırada 
yer aldı.

Bu dönemde, oto gazlı 
otomobil satışları 11 
bin 636 adetle yüzde 4,7 
pay alırken, 617 adet de 
elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

 
DİZEL OTOMOBİL 
SATIŞLARI AZALDI
 
Geçen yılın mayıs sonu 
itibarıyla 71 bin 702 
benzinli, 63 bin 816 dizel, 
6 bin 555 oto gazlı, 4 bin 
322 hibrit ve 133 elektrikli 
otomobil satışı yapılmıştı.
Böylece benzinli otomobil 
satışları mayıs sonu 
itibarıyla geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
120,1 ve oto gazlı otomobil 
satışları yüzde 77,5 
artarken, dizel otomobil 
satışları yüzde 8,4 geriledi.
Hibrit otomobil satışları 
yüzde 350,2 ve elektrikli 
otomobil satışları da yüzde 
363,9 artış gösterdi. Bu 
artış oranının yüksek 
olması, Ocak-Mayıs 
2020 döneminde hibrit 
ve elektrikli otomobil 
satış adetlerinin görece 
düşük seviyelerde 
gerçekleşmesinden 
kaynaklandı.

 
HİBRİT VE 
ELEKTRİKLİ 
SATIŞLARININ 
PAYI ARTTI
 
Geçen yılın ilk 5 ayı ile 

kıyaslandığında benzinli 
otomobillerin satışlardan 
aldığı pay yüzde 48,9’dan 
yüzde 63,6’ya, oto gazlı 
otomobillerin payı yüzde 
4,5’ten yüzde 4,7’ye, 
elektrikli otomobillerin 
toplam satışlardaki payı 
yüzde 0,1’den yüzde 0,2’ye 
ve hibrit otomobillerin 
payı da yüzde 2,9’dan 
yüzde 7,8’e çıktı.
 
Dizel motorlu 
otomobillerin satışlardan 
aldığı pay ise yüzde 
43,6’dan yüzde 23,6’ya 
geriledi. Ocak-
mayıs dönemi veriler 
değerlendirildiğinde, 
dünya genelinde artık 
yavaş yavaş üretimi 
azaltılan ve ileride 
üretiminin tamamen 
durdurulması planlanan 
dizel motorlu otomobil 
satışlarının gerilemesi 
dikkati çekti. Üreticilerin 
geçmiş yıllara kıyasla daha 
az dizel motorlu aracı 
piyasaya sunması da dizel 
satışlardaki azalışta önemli 
etkenlerden biri olarak 
kabul ediliyor. Gelecekte 
içten yanmalı motorlu 
otomobillerin yerini 
alması beklenen hibrit ve 
elektrikli otomobillerin 
satışları da adet bazında 
hala düşük seviyelerde 
seyretmesine karşın son 
dönemlerde olduğu gibi 
artmaya devam etti.
Kaynak: www.itohaber.com

Türkiye otomobil pazarında yılın 5 aylık döneminde en fazla tercih edilen motor 
tipi benzinli olurken bunu dizel ve hibrit motorlu otomobiller izledi.

Bakan Varank, Otomotiv 
Tedarik Sanayi İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 
(TOSB) bulunan Çelikel 
Alüminyum firmasını 
ziyaret etti. Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın ve Çeli-
kel Alüminyum yönetici-
lerinin eşlik ettiği ziyarette 
Bakan Varank’a, yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi 
verildi. Üretim alanlarını 
gezerek işçilerle sohbet 
eden Bakan Varank üretim 

tesisindeki faaliyetleri 
inceledi.
 
KİLOGRAM BAŞINA 
İHRACAT DEĞERİ 
5 AVRO

Ziyaretin ardından açıkla-
ma yapan Varank, Çelikel 
Alüminyum’un 53 yıllık 
bir aile şirketi olduğunu ve 
yüksek basınçlı enjeksi-
yonlu alüminyum oto-
motiv parçaları ürettiğini 
belirtti. Şirketin özellikle 

dünyadaki prestijli mar-
kalara kilogram başına 
ortalama 5 avrodan ihracat 
yaptığını söyledi.

40 MİLYON AVROLUK 
İHRACAT

Varank, firmanın 2020 
ihracatının 40 milyon 
avro olduğuna anlatarak 
“Alüminyum parçalar, 
otomotiv endüstrisinde 
hızla devreye girmeye 
başladı. Özellikle karbon 
salınımında daha hafif 
araçların olması, elektrikli 

araçlarda bu tip parçaların 
daha sık kullanılması bu 
parçaları daha değerli hale 
getiriyor.” dedi.

ÇEVREYE SAYGILI

Firmanın örnek olacak bir 
yaklaşımının da özellikle 
çevreye saygılı, geri dönü-
şümü önceleyen bir üretim 
tesisini kurması olduğunu 
vurgulayan Varank, “Dün-
yada artık sadece üretmek 
yetmiyor üretim prosesle-
rinizi ne kadar verimli ya-
parsanız ne kadar çevreye 

saygılı yaparsanız firmalar 
bir adım öne çıkıyor.” diye 
konuştu.

YENİ TEDARİKÇİLER

Varank, otomotiv sek-
törünün çok hızlı bir 
dönüşümden geçtiğini 
kaydederek “Türkiye’nin 
Otomobili ile biz aslında 
elektrikli otonom ara-
balardan bahsetmiyoruz 
teknolojik ürünlerden 
bahsediyoruz. Bu alanda 
Türkiye iddiasını orta-
ya koydu inşallah böyle 

firmalarımızla değişen 
dönüşen endüstriye yeni 
tedarikçiler kazandırmayı 
istiyoruz. Bu firmalarımız 
hem Türkiye’ye parça 
üretecekler hem de burada 
elde ettikleri başarılarla 
isimlerini yurt dışında 
iyi noktalara taşıyacaklar, 
dünyada rekabetçi olacak-
lar. Önümüzdeki yıllarda 
ihracatlarını çok daha 
arttırarak Türkiye ekono-
misine katkı sağlamaya 
devam edecekler.” dedi.

Kaynak: www.sanayi.gov.tr

OTOMOTIV ENDÜSTRISINE 
YENI TEDARIKÇILER KAZANDIRMAK ISTIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini 
kaydederek, “Alüminyum parçalar otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı. Özellikle karbon 
salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması bu parçaları 
daha değerli hale getiriyor. Türkiye’nin Otomobili ile bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koydu. İnşallah böyle 
firmalarımızla değişen dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz. Bu firmalarımız hem 
Türkiye’ye parça üretecekler hem de burada elde ettikleri başarılarla isimlerini yurt dışında iyi noktalara 
taşıyacaklar, dünyada rekabetçi olacaklar.” dedi.

“2021-2023 Türkiye Ulus-
lararası Doğrudan Yatırım 
Stratejisi”nin yaptığı der-
lemeye göre, yatırımcının, 
ihtiyaç duyduğu endüstri-
yel arazi arzına ve yatırı-
ma uygun arazi bilgisine 
erişimi geliştirilecek.
Bu kapsamda, nitelikli 
uluslararası doğrudan 
yatırım profilleri özelin-
de belirlenen hedefler 
doğrultusunda potansiyel 
endüstriyel arazi ihti-
yaç analizi yapılacak ve 
nitelikli endüstriyel alanlar 
geliştirilecek.
 
Güncel yatırıma uygun 
arazi varlığı bilgilerinin 
Coğrafi Bilgi Sistemleri 
üzerinden takip edilebile-
ceği dijital bir endüstriyel 
arazi veri tabanı oluşturu-
lacak.
 
OSB, serbest bölge, tekno-
loji geliştirme bölgesi gibi 
yatırım bölgelerinde yer 
alan güncel arazi varlığı 
bilgisi dijital ortamda 
güncel bir şekilde yatırım-
cılarla paylaşılacak. Ayrıca 
Türkiye Sanayi Alanları 
Envanteri çıkarılarak diji-
tal bir platform üzerinden 
yatırımcılara sunulacak.
Bilişim, biyoteknoloji, 
nanoteknoloji gibi Ar-Ge 
yoğun ve yüksek teknoloji 
içeren sektörlere yönelik 
ihtisas serbest bölge 
uygulaması yaygınlaştırı-
lacak.
 
TEDARİKÇİ ALTYAPISI 
GELİŞTİRİLECEK
 
Nitelikli uluslararası 
doğrudan yatırım profil-
lerinin geri-bağlantı gerek-
sinimleri doğrultusunda 

Türkiye’deki tedarikçi 
altyapısı geliştirilecek.Bu 
kapsamda yerleşik nitelikli 
uluslararası doğrudan 
yatırım profillerine uygun 
uluslararası yatırımcılar 
için tedarikçi geliştirme 
programları hayata geçiri-
lecek. Tedarikçi geliştirme 
programları kapsamında 
mevcut tedarikçi altyapı-
sına yönelik hedef odaklı 
teşvik mekanizmaları ve 
tedarikçi firmalara men-
torlük desteği gibi meka-
nizmalar oluşturulacak.
Nitelikli uluslararası doğ-
rudan yatırım profilleri 
özelindeki yatırımların 
tedarikçisi olarak değer-
lendirilebilecek şirketlerin 
ürünler, üretim standart-
ları, lokasyon, çalışan sa-
yısı gibi profil bilgilerinin 
derlendiği, yatırımcılar 
ve tedarikçilerin eşleşti-
rilmesine ve buluşmasına 
olanak sağlayacak Tür-
kiye Tedarikçi Platformu 
geliştirilecek.Türkiye’de 
yerleşik uluslararası yatı-
rımcılar ile tedarikçileri 
sektör-ürün grubu-tek-
noloji özelinde bir araya 
getirecek “tedarikçi etkin-
likleri” planlanacak.Nite-
likli uluslararası doğrudan 
yatırım profillerine uygun 
uluslararası yatırımcıla-
rın büyüme potansiyeli 
yüksek olan yerli şirketlere 
yönelik yapacağı teknoloji 
ve bilgi transferine yönelik 
eğitim, tedarikçi bünyesin-
de çalışmak üzere personel 
görevlendirme gibi 
faaliyetleri desteklenecek.
 
Ülkedeki yerleşik ulus-
lararası firmaların ve bu 
firmaların tedarikçisi 
konumundaki KOBİ’lerin, 

Ar-Ge projelerini yönlen-
dirdiği ve eş finansman 
sağladığı bir destek prog-
ramı oluşturulacak. Nite-
likli uluslararası doğrudan 
yatırım profillerindeki ön-
celikli sektörlerde teknolo-
ji girişimlerinin (start-up), 
yenilikçi KOBİ’lerin ve 
ülkede yerleşik uluslararası 
yatırımcıların da yer aldığı 
büyük firmaların iş birliği 
kapasitesini geliştirmeye 
yönelik platformlar kuru-
lacak, eşleştirme ve ortak 
proje geliştirme desteği 
verilecek.Nitelikli uluslara-
rası doğrudan yatırımların 
Türkiye’ye kazandırılma-
sı için ihtiyaç duyulan 
ulaştırma, lojistik, dijital, 
bilgi ve iletişim altyapısı 
geliştirilecek, ulaştırma 
altyapısını destekleyecek 
yatırımlar önceliklendiri-
lecek.
 
Modlar arası taşımacılı-
ğın yaygınlaştırılması ve 
sanayinin rekabet gücü-
nün artırılmasını teminen, 
önemli yük merkezlerine 
hizmet edecek iltisak 
hatları ve lojistik merkez-
ler tamamlanacak, yük 
taşımacılığında demir 
yolunun payı artırılacak.
Elektronik haberleşme alt-
yapısı kurulumuna ilişkin 
izin ve geçiş hakkı süreçle-
ri etkinleştirilecek, yüksek 
hızlı ve kaliteli genişbant 
elektronik haberleşme 
altyapılarının ülke çapında 
yaygınlaştırılmasına yöne-
lik elektronik haberleşme 
bilgi sistemleri, fiber ağ, 
baz istasyonları, geçiş 
hakkı ve tesis paylaşımı 
konularında düzenlemeler 
yapılacak.
Kaynak: www.itohaber.com

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) Türkiye’ye kazandırılması ama-
cıyla, ihtiyaç duyulan tedarikçi, ulaştırma, lojistik, dijital, bilgi ve iletişim teknolo-
jileri altyapısı geliştirilecek.

NITELIKLI ULUSLARARASI YATIRIMLARIN 
TÜRKIYE’YE KAZANDIRILMASI IÇIN GEREKLI 

ALTYAPI SAĞLANACAK

Sıfır otomobilde ilk tercih 
‘BENZINLI MOTOR’
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Hava ısıtma ve soğutma 
ürünleri gibi bazı ürün-
lerde 2023’te çevreye 
duyarlı tasarıma geçiş 
yapılacak.

Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığının “Hava 
Isıtma Ürünleri, Soğutma 
Ürünleri, Yüksek Sıcak-
lık Proses Çillerleri ve 
Fankoil Üniteleri ile İlgili 
Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gerekliliklerine Dair 
Tebliği”, Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Tebliğ, Enerji 
ile İlgili Ürünlerin Çev-
reye Duyarlı Tasarımına 
İlişkin Yönetmeliğin uygu-
lanmasına yönelik olarak, 

hava ısıtma ürünleri, 
soğutma ürünleri, yüksek 
sıcaklık proses çillerleri 
ve fankoil ünitelerinin 
piyasaya arz edilmesi ve/
veya hizmete sunulma-
sıyla ilgili çevreye duyarlı 
tasarım gerekliliklerini 
belirliyor. Düzenleme, 
nominal ısıtma kapasitesi 
1 megavatı aşmayan hava 
ısıtma ürünlerinin, nomi-
nal soğutma kapasitesi 2 
megavatı aşmayan soğut-
ma ürünlerinin ve yüksek 
sıcaklık proses çillerleri-
nin, fankoil ünitelerinin 
piyasaya arz edilmesi ve/
veya hizmete sunulmasına 
ilişkin hükümleri kapsıyor. 

Düzenlemeyle istisnalar 
dışında tebliğ kapsamında 
kalan ürünler için çevreye 
duyarlı tasarım gereklilik-
leri de tespit edildi. Tebliğ, 
1 Ocak 2023’te yürürlü-
ğe girecek.Öte yandan, 
“Havalandırma Ünite-
lerinin Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gerekliliklerine 
Dair Tebliğ” de Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Tebliğ, 
havalandırma ünitelerinin 
piyasaya arz edilmesi ve/
veya hizmete sunulması 
ile ilgili çevreye duyarlı 
tasarım gerekliliklerini 
düzenliyor.
Kaynak:www.itohaber.com

Hava ısıtma ve soğutma ürünlerinde
 2023’TE ÇEVREYE DUYARLI TASARIMA GEÇILECEK2023’TE ÇEVREYE DUYARLI TASARIMA GEÇILECEK

Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun, 
Sigortacılık Kapsamında 
Değerlendirilecek 
Faaliyetler ve Mesafeli 
Akdedilen Sigorta 
Sözleşmeleri Hakkında 
Yönetmelik’i, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Sigortacılık Kanunu’na 
atıfta bulunan yönetmelik, 
sigortacılık faaliyeti ile bu 
kapsama girmeyen işlerin 
sınırlarının tespiti, tüketici 
lehine yapılan sigorta 
sözleşmeleri, tarafların 
karşı karşıya gelmeden 
akdettikleri sigorta 
sözleşmeleri ile mal ve 
hizmet satışıyla bağlantılı 
sunulan sigortalara ilişkin 
usul ve esasları belirliyor.
Yönetmeliğe göre, sigorta 
şirketleri, sigortacılık 
işlemleri ve bunlarla 
doğrudan bağlantısı 
bulunan işler dışında 
başka işle ilgilenemeyecek. 
Sigorta şirketleri ile 
sigorta teminatı veren 
emeklilik şirketleri, 
reasürans sözleşmeleri 
hariç risk taşıma ve riziko 
gerçekleştiğinde tazminat 
ödeme borcunu başkasına 
devredemeyecek.
Bedeni veya fikri insan 
emeği olan ve belli bir 
ücret karşılığında iş 
görmeyi amaçlayan 
sözleşmeler, sigorta 
sözleşmesi ve bu kapsamda 
yapılan faaliyetler, 
sigortacılık faaliyetinden 

sayılmayacak. Öte 
yandan ihtiyari garanti 
kapsamında verilen 
taahhütler bir bedel 
karşılığında yapılsa bile 
sigorta sözleşmesi olarak 
kabul edilmeyecek.
Türk Ticaret Kanunu 
kapsamında teminat 
verilmesine yönelik 
faaliyetler, “sigortacılık 
faaliyeti” olarak kabul 
edilecek.

TÜKETİCİ LEHİNE 
YAPILAN SİGORTA 
SÖZLEŞMELERİ

Yönetmelik ile belli 
bir sözleşme ilişkisine 
bağlı olarak tüketici 
lehine yapılan sigorta 
sözleşmelerinde sigorta 
ettiren, hiçbir şekilde 
tüketiciye sigorta 
teminatının kendisi 
tarafından verildiğini 
gösteren veya bu izlenimi 
yaratan davranışlarda 
bulunamayacak. 
Tüketiciyle yaptığı 
sözleşmede de bu yönde 
ifadelere yer veremeyecek.
Belli bir sözleşme 
ilişkisine bağlı olarak 
tüketici lehine yapılan 
sigorta sözleşmelerinde, 
sigorta ettiren, yaptığı 
sözleşme karşılığında 
sigorta şirketinden ya da 
sigorta teminatı veren 
emeklilik şirketinden 
ücret, komisyon veya 
benzeri menfaat temin 
edemeyecek. Ayrıca, bu 
şirketler ile arasındaki 
herhangi bir hukuki 

ilişki nedeniyle, sigorta 
şirketine ya da sigorta 
teminatı veren emeklilik 
şirketine prim geliri 
sağlamak amacıyla tüketici 
lehine sigorta sözleşmesi 
akdedilemeyecek.Sigorta 
sözleşmelerinin bir 
hizmet paketi içerisinde 
sigortalıya hediye edilmesi 
halinde ise söz konusu 
sigorta ürününün prim 
tutarı herhangi bir ad 
altında doğrudan ya da 
dolaylı olarak tüketiciden 
tahsil edilemeyecek.
Bu primin herhangi bir 
ad altında tahsil edilmesi 
yetkisiz aracılık faaliyeti 
olarak kabul edilecek.

MESAFELİ 
AKDEDİLEN SİGORTA 
SÖZLEŞMELERİ

Uzaktan iletişim aracı 
vasıtasıyla mesafeli sigorta 
sözleşmesi akdeden 
ya da akdedilmesine 
aracılık eden yetkili 
kuruluşların, gerekli ve 
yeterli organizasyon ile 
teknik alt yapıya sahip 
bulunması zorunlu olacak.
Mesafeli akdedilen sigorta 
sözleşmelerinde de poliçe 
verme yükümlülüğü 
devam edecek. Bu 
kapsamda kalıcı veri 
saklayıcısı aracılığıyla 
poliçe verilebilecek.
Yetkili kuruluşların 
kendi elektronik ticaret 
ortamları hariç, mal ve 
hizmet pazarlaması veya 
satışı yapılan elektronik 
ticaret ortamlarında, 

sigorta şirketi ile sigorta 
teminatı veren emeklilik 
şirketlerinin ürün 
ve faaliyetleri satışa 
sunulamayacak. Bununla 
birlikte, yetkili kuruluşlar 
bu alanlara reklam ve ilan 
verebilecek.

Sigortalının uzaktan 
iletişim aracını bizzat 
kullanarak mesafeli sigorta 
sözleşmesi akdetmesi 
gerekecek. Yetkili kuruluş 
haricindeki gerçek ve tüzel 
kişilere ait işyerlerinde, 
teknik personel olmayan 
kişilerce uzaktan iletişim 
aracı kullanılarak sigorta 
sözleşmesi akdedilmesine 
aracılık edilemeyecek.

Bu hükme aykırı 
davranılması ise yetkisiz 
aracılık faaliyeti olarak 
kabul edilip cezai 
yaptırıma tabi tutulacak.

MAL VE HİZMET 
SATIŞI İLE 
BAĞLANTILI 
OLARAK SUNULAN 
SİGORTALAR

Yönetmelik kapsamında 
bilgisayar, tablet, cep 
telefonu ve beyaz eşya 
gibi cihazların satışına 
bağlı olarak elektronik 
cihaz, makine kırılması 
ve hırsızlık sigortası belli 
şartlarda sunulabilecek.
Söz konusu sigortaların 
sunulması için, sigortanın 
satılan mal veya hizmetin 
tamamlayıcısı olması ve 
cihazlarla birlikte veya 

satıştan sonra aynı cihazla 
bağlantılı olarak alınması 
gerekecek.Sigortaya ilişkin 
yıllık primin, 3 bin liranın 
Tüketici Fiyat Endeksinin 
her yıl sonunda bir 
önceki yılın aralık ayına 
göre değişimi dikkate 
alınarak arttırılması 
ile hesaplanacak tutarı 
geçmemesi ve uzatılmış 
garanti teminatı verilen 
sigortalar hariç teminat 
süresinin azami 2 yıl 
olması durumlarında 
da bu sigortalar 
sunulabilecek.Seyahat 
bileti alım işlemlerinde 
bilet satışıyla birlikte 
veya satıştan sonra aynı 
biletle bağlantılı olmak 
kaydıyla seyahatle ilgili 
risklere ilişkin sigorta, 
yolcu taşımacılığı hizmeti 
sunanların kendi internet 
sayfası ya da mobil 
uygulaması üzerinden 
sunulabilecek.

Sigorta teminatının, 
sigorta şirketi veya sigorta 
teminatı veren emeklilik 
şirketleri haricindekiler 
tarafından verildiğini 
gösteren veya bu izlenimi 
yaratan davranışlarda 
bulunulamayacak. 
Sigorta sözleşmesinin 
yapılmasına dayanak 
teşkil eden sözleşmede 
bu yönde ifadelere yer 
verilemeyecek.Sigortanın 
mağazada sunulması 
halinde, müşteri 
tarafından görülebilecek 
yerlere konulacak 
görsellerle, elektronik 

ticaret ortamında 
sunulması halinde ise 
müşterinin erişebileceği 
bağlantı üzerinden; 
“Sigorta teminatının 
hangi sigorta şirketi 
ya da sigorta teminatı 
veren emeklilik şirketi 
tarafından verildiği”, 
“Sigortanın konusu ve 
kapsamı ile rizikonun 
gerçekleşmesi halinde 
sigorta tazminatının, riski 
üstlenen sigorta şirketi ya 
da sigorta teminatı veren 
emeklilik şirketi tarafından 
sigortacılık mevzuatı 
uyarınca ödeneceği”, 
“Sunulan sigortaya ilişkin 
ilave bilgilere nereden 
ulaşılacağı” hakkında 
açıklamalara yer verilecek.
Öte yandan mal ve hizmet 
satışıyla bağlantılı sigorta 
sunanlara ödenecek 
hizmet bedeli primle 
bağlantılı olamayacak.

Bu arada ilgili 
yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesi ile 
“Sigortacılık Kapsamında 
Değerlendirilecek 
Faaliyetlere, Tüketici 
Lehine Yapılan Sigorta 
Sözleşmeleri ile 
Mesafeli Akdedilen 
Sigorta Sözleşmelerine 
İlişkin Yönetmelik” de 
yürürlükten kaldırıldı.
Yürürlükten kaldırılan 
yönetmelik kapsamında 
yürütülen iş süreçleri, 1 
Eylül 2021’e kadar yeni 
yönetmelikle uyumlu hale 
getirilecek.
Kaynak: www.dunya.com

Sigortada yeni dönem: Sigortacılık dışına çıkamayacaklar
Sigortacılık ve mesafeli sigorta sözleşmelerine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla 

doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle ilgilenemeyecek.

Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi 
Başkanı Ali Taha Koç, 
2008’de hayata geçirilen 
e-Devlet Kapısı’nda bugün 
804 entegre kurumun 
bulunduğunu ve 5 bin 822 
hizmetin sunulduğunu 
söyledi.
 
“11 Eylül 2020’de 50 
milyona ulaşan e-Devlet 
Kapısı’nda, aradan bir yıl 
bile geçmeden 5 milyon 
yeni kullanıcı katıldı ve 55 
milyona ulaşıldı.” diyen 
Koç, sistemin çok daha 
güçlü bir şekilde yoluna 

devam ettiğini belirtti.
Koç, e-Devlet Kapısı’ndaki 
hizmetleri tekil birer 
hizmetten çıkarıp 
bütünleşik hizmet 
formuna taşıma gayretinin 
sürdüğünü işaret ederek, 
“Araçlarım, çalışma 
hayatım, ikametgahım 
gibi hizmetlerle 
vatandaşlarımıza birbiriyle 
ilişkili birçok hizmet 
adımının tek bir başlık 
altında paket olarak 
sunumuna yönelik 
geliştirmelerimizi yapmaya 
devam ettiğimizi de 
belirtmek isterim.” diye 
konuştu. e-Devlet Kapısı 
konusundaki çalışma ve 
gayretlerin karşılığının, 
uluslararası raporlara 
da yansıdığını anlatan 

Koç, şunları kaydetti: “23 
Eylül 2020’de yayınlanan 
“AB 2020 Yılı e-Devlet 
Endeksinde” Kullanıcı 
Odaklılık başlığında 36 
ülke arasından Türkiye 
4’üncü olmuştur. Endeksin 
genelinde 26’ıncı sıradan 
13’üncü sıraya yükselmiş 
olmamız da önemli bir 
başarıdır. Gelecek bizlere 
daha çok çalışmayı, 
dijitalleşme sürecinin 
asla sekteye uğramayacak 
hassasiyete sahip 
olduğunu göstermektedir. 
Çalışmalarımız ilerleyen 
dönemde daha kapsayıcı, 
derin, hızlı ve bütüncül 
olarak aralıksız devam 
edecektir.”

Kaynak: www.dunya.com

e-Devlet’te kullanıcı sayısı 
55 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 
Ali Taha Koç, her geçen gün içeriğini ve kalitesini 
geliştiren e-Devlet Kapısı’nda kullanıcı sayısının 55 
milyona ulaştığını bildirdi.
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Türk Lirası mevduatlara stopaj 
desteğinde süre 31 Temmuz’a uzatıldı

Konuya ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı, 
Resmi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Türk lirasının 
değerini korumak, 
birikimlerin Türk 
lirası cinsinden açılmış 
mevduat ve katılım 
hesaplarında tutulmasını 
sağlamak ve yastık altı 
birikimlerin bu hesaplarda 
değerlendirilmesini teşvik 
etmek amacıyla 
verilen stopaj desteği 

31 Temmuz’a uzatıldı.
Türk lirası mevduatlara 
ödenen faizlerden, vadesiz 
ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 
kadar (6 ay dahil) vadeli 
hesaplar için yüzde 5, 1 yıla 
kadar (1 yıl dahil) vadeli 
hesaplarda yüzde 3 kesinti 
yapılacak. 

1 yıldan uzun vadeli 
hesaplarda ise kesinti oranı 
sıfır olarak uygulanmaya 
devam edilecek.
 
Katılım bankaları 
tarafından katılma hesabı 

karşılığında ödenen kar 
paylarında ise bu oranlar, 
vadesiz, ihbarlı ve özel cari 
hesaplar ile 6 aya kadar (6 
ay dahil) vadeli hesaplar 
için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 
yıl dahil) vadeli hesaplarda 
yüzde 3 olacak. 1 yıldan 
uzun vadeli hesaplarda ise 
sıfır olarak uygulanacak.
 
Türk lirası mevduat 
yatırımlarını teşvik etmeye 
yönelik düzenlemede süre 
31 Mayıs itibarıyla sona 
ermişti.
Kaynak: www.itohaber.com

Türk Lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre  
31 Temmuz 2021’e uzatıldı.

Yenilenebilir enerjide 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek santraller için Türk lirasıyla destek dönemi başlıyor.
Yenilenebilir enerjide Türk lirasıyla destek dönemi başlıyor

Türkiye’de yenilenebilir 
enerji santrallerine 
2005’ten beri Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) kapsamında 
sağlanan döviz bazlı destek 
ödemeleri 30 Haziran’da 
son bulacak. 1 Temmuz’dan 
itibaren devreye girecek 
yenilenebilir enerji 
tesisleri için YEKDEM 
ödemeleri Türk lirasıyla 
gerçekleştirilecek.
 
Yenilenebilir Enerji 
Kaynağı (YEK) belgeli 
üretim tesislerinde 
YEKDEM ödemeleri 
hidroelektrik santralleri 
için kilovatsaat başına 40 
kuruş, rüzgar ve güneş 
enerjisi santralleri için 32 
kuruş, jeotermal enerji 
santralleri için ise 54 kuruş 
üzerinden yapılacak.
 
Türk lirası bazındaki 
destekler 31 Aralık 2025’e 
kadar işletmeye girecek 
YEK belgeli üretim 
tesisleri için 10 yıl süreyle 
uygulanacak. Yerli katkı 
desteği ise 5 yıl süreyle 
kilovatsaat başına 8 kuruş 
üzerinden verilecek.
 
Söz konusu dönemde 
işletmeye girecek YEK 
belgeli üretim tesisleri 

için belirlenen fiyatlar, 
kaynak bazında olmak 
üzere üçer aylık dönemler 
için her yıl ocak, nisan, 
temmuz ve ekim aylarında, 
belirlenen yönteme göre 
güncellenecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAPASİTESİ 4 KATTAN 
FAZLA ARTTI
 
Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kurulu gücünün 
artmasında önemli 
bir mekanizma olarak 
nitelendirilen YEKDEM 
kapsamında elektriğin 
kilovatsaatine rüzgar ve 
hidroelektrik için 7,3 dolar/
cent, jeotermal için 10,5 
dolar/cent, biyokütle ve 
güneş için de 13,3 dolar/
cent teşvik sağlanıyordu. 
Teşvikler, yerli ekipman 
kullanımına göre değişiklik 
gösterebiliyordu.
 
Türkiye’deki yenilenebilir 
enerji yatırımcıları, 
uygulama süresi 31 Aralık 
2020’de sona eren döviz 
bazlı YEKDEM’den 
faydalanmak amacıyla 
geçen yıl 4 bin 900 
megavatı bulan rekor 
seviyede yenilenebilir 
enerji yatırımı 
gerçekleştirdi.
 

Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını 
nedeniyle tedarik 
zincirindeki aksamalardan 
dolayı bu süre 30 Haziran 
2021’e uzatıldı. Söz konusu 
tarihe kadar projelerini 
devreye alarak döviz bazlı 
desteklerden faydalanmak 
isteyen yatırımcılar, bu 
yılın ilk 5 ayında yaklaşık 
1800 megavatlık yatırım 
yaptı. YEKDEM’in ilk 
kez uygulandığı 2005’te 
Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji kurulu gücü 13 
bin megavat seviyesinde 
bulunurken, bu rakam 
nisan sonu itibarıyla ise 50 
bin 990 megavata ulaştı.
 
Yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında en 
yüksek payı 31 bin 280 
megavatla hidroelektrik 
santralleri aldı. Bunu 9 bin 
543 megavatla rüzgar, 7 bin 
70 megavatla güneş, 1595 
megavatla jeotermal ve 945 
megavatla biyokütle takip 
etti.

“YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAPASİTESİNİN 
ARTMASINDA YEKDEM 
BİR BAŞARI ÖRNEĞİ”
 
Yenilenebilir Enerji 
Yatırımcıları Derneği 
(GÜYAD) Başkanı Cem 

Özkök, YEKDEM’in 
Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji kapasitesinin 
artmasında iyi bir başarı 
örneği olduğunu belirterek, 
“Bugün 7 bin megavatın 
üzerinde güneş, 10 bin 
megavata yakın rüzgar 
enerjisi kapasitesi varsa bu 
YEKDEM sayesinde oldu. 
Bankalar, alım garantisi 
olduğu için bu projelerin 
büyük kısmını finanse etti.” 
dedi.
 
Yatırımcıların projelerini 
YEKDEM’de dolar bazında 
ödemelerin sona ereceği 
30 Haziran tarihine 
yetiştirmeye çalıştığını 
ifade eden Özkök 
“30 Haziran’ dan 
sonra devreye girecek 
yenilenebilir enerji 
santrallerine Türk lirası 
bazında alım garantisi 
sağlanacak. Bu tarihten 
itibaren devreye giren 
santrallerde ilk Türk lirası 
bazlı ödeme tahminen 
ağustos ayı ortalarında 
gerçekleşir. Türk lirası bazlı 
YEKDEM döneminde 
yenilenebilir enerji 
yatırımları yine devam eder 
fakat döviz bazlı dönemde 
olduğu kadar yüksek 
kapasitelerde olmayabilir.”
şeklinde konuştu.
Kaynak: www.itohaber.com

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniy-
le “mücbir sebep hali”nde olduğu kabul edilen 
kronik rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu 
halleri sona erdi.

KRONIK RAHATSIZLIĞI BULUNAN VERGI 
MÜKELLEFLERI IÇIN “MÜCBIR SEBEP” 

HALI SONA ERDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde, Kovid-19 salgını 
kapsamında Mart 2020’de 
yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile 
kronik rahatsızlığı bulun-
ması nedeniyle sokağa 
çıkma yasağı kapsamına 
giren mükelleflerin ve 22 
Mart 2020 ila sokağa çıkma 
yasağının sona ereceği 
tarih arasında mücbir 
sebep halinde olduğu kabul 
edilenlerin, bu hallerinin 
sona erdirilmesine yönelik 
açıklamalara yer verildi.
Salgının seyrinde yaşanan 
gelişmelere bağlı olarak, 
İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan 1 Haziran 
2021 tarihli genelgede, 
kademeli normalleşme 
sürecinde uygulanacak hu-
suslara ilişkin açıklamalara 
yer verildiğine işaret edilen 
tebliğde, 22 Mart 2020 
tarihinden itibaren mücbir 
sebep halinde olduğu kabul 
edilen kronik rahatsızlığı 
bulunan mükellefler ve 

meslek mensupları ile söz 
konusu tebliğin yayımlan-
dığı tarih itibarıyla geçerli 
olan ‘Aracılık ve Sorumlu-
luk Sözleşmesi’ uyarınca 
beyanname/bildirimleri 
bu meslek mensuplarınca 
verilenlerin mücbir sebep 
hallerinin sona erdirilme-
sinin uygun bulunduğu 
belirtildi.Mücbir sebep hali 
sona erenlerin, bu döne-
me ilişkin verilemeyen 
beyanname/bildirimlerinin 
(2020 yılına ilişkin geçici 
vergi beyannameleri hariç) 
tebliğin yayınlandığı tarihi 
takip eden 15’inci günün 
sonuna kadar verilmesi ve 
bu beyanname/bildirimlere 
istinaden tahakkuk eden 
vergilerin de aynı süre 
içinde ödenmesi gerektiği 
bildirildi.Kronik rahatsız-
lığın bulunduğunu tevsik 
eden sağlık kuruluşundan 
alınan belgelerin mükel-
lefler tarafından, tebliğin 
yayımlandığı tarihi takip 
eden 30 gün içinde bağlı 
oldukları vergi dairesine 
ibraz edilmesi gerekiyor.
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