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SGK meslek 
kodu bildirimi

Sigortalıların işyerlerinde 
fiilen yaptıkları işe 

uygun meslek adı ve 
kodunu gerçeğe aykırı 
bildirenlere idari para 

cezası uygulaması 
getirildiğinden, 

işçilerin yaptıkları işe 
uygun meslek kodu ile 
bildirilmesi gerekiyor. 

12’de12’de

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İhtiyaç Sahiplerine
  İftar Yemeği Dağıtımı Gerçekleştirdi

Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası (Çorlu 
TSO); Ramazan ayı 
sebebiyle ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara dağıtılması 
için Çorlu Belediyesi 
Aşevi’ne iftar yemeği 
desteğinde bulundu.

“Sofralar Birbirinden 
Uzak Olsa da Gönüller 
Yakın Olsun”

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yardım elinin 
uzatılmasının önemine değinen 
Çorlu TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İzzet Volkan; “Odamız 
tarafından, her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen toplu iftar 
yemeğini pandemi sürecinin 
devam etmesi sebebiyle bu yıl da 
gerçekleştiremedik. Bizde “sofralar 
birbirinden uzak olsa da gönüller 
yakın olsun” düşüncesiyle ihtiyaç 

sahibi vatandaşlara dağıtılmak 
üzere Çorlu Belediyesi Aşevi’ne 
iftar yemeği desteğinde bulunduk. 
Bu Ramazan ayında yan yana 
oturamasak da dayanışmanın 
verdiği mutlulukla yine aynı 
sofrada buluşacağımız günlerin 
bir an önce gelmesini diliyorum. 
Bu vesileyle; Ramazan  ayının ve 
akabinde Bayramımızın herkese 
sağlık ve mutluluklar  getirmesini 
temenni ediyorum” dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO); Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
dağıtılması için Çorlu Belediyesi Aşevi’ne iftar yemeği desteğinde bulundu.

Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Hemodiyaliz 
Hastalarının Tedavilerinde Kullanılmak Üzere 

Çorlu Devlet Hastanesi’ne Mobil Su Arıtma Cihazları 
Bağışında Bulunduk

“Üzerimize Düşen 
Görevleri Yerine 
Getirmeye Devam 
Edeceğiz”

Konu hakkında açıklama 
yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı İzzet Volkan; 
“Günümüzde sağlık 
hizmetlerinin önemi 
tartışılamaz bir durum. 
Odamız olarak, Çorlu 
Eğitim ve Sağlık Vakfı 
aracılığıyla Çorlu Devlet 

Hastanesi’ne ayni 
olarak üç adet mobil su 
arıtma cihazı bağışında 
bulunduk. Bu cihazlar 
özellikle   yoğun bakım 
servislerinde tedavi 
gören hemodiyalize 
ihtiyacı olan hastaların 
tedavilerinde kullanılacak. 
Unutmayalım ki 
ihtiyacımız olduğunda 
başvuracağımız en yakın 
sağlık kuruluşu olan 
hastanelerimizin yeterli 

ekipmana sahip olması 
bizlerin ve sevdiklerimizin 
hayatını kurtaracaktır. 
Bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da kamu 
sağlığını dikkate alarak 
sosyal sorumluluğumuz 
çerçevesinde üzerimize 
düşen görevleri yerine 
getirmeye devam 
edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

“Sağlık Çalışanlarına 

Minnettarız”

İzzet Volkan; “Covid-19 
ile mücadele kapsamında 
eşinden, çocuğundan 
ve ailesinden uzakta 
kalarak milleti için, 
canı pahasına mücadele 
eden doktorlarımız ve 
sağlık çalışanlarımıza 
minnettarız. Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak 
sağlık çalışanlarının her 
zaman yanındayız” dedi.

• Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO), Covid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla Çorlu Devlet 
Hastanesi’ne mobil su arıtma cihazları bağışında bulundu.

 Bireysel 
emeklilikte yeni 

dönem 
1 Temmuz’da 

başlıyor

Şirketlerin Enerji Verimliliği Denetimi faaliyeti 
kapsamında eğitim ekibine seçilen 365 Oda/Borsa 
arasından biri olan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası aynı 
zamanda Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi 
(TEBD) kapsamında şimdiye kadar yürütülen tüm 
faaliyetlere ve uygulamalara da seçilen Oda oldu.
Proje faaliyet amacının, Odalar ve Borsalar bünyesindeki 
şirketlerin enerji verimliliğinin artırılmasına ücretsiz 
katkıda bulunmak olduğunu belirten Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan 
“Projeye dahil edilen Oda ve Borsalara “Enerji 
Verimliliği Denetimi” etkinliği kapsamında olmak 
üzere, 3 farklı oturumda Mayıs 2021 - Ağustos 2021 
tarihleri arasında Mentorluk Eğitimi verilmesinin 
ardından, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
10 firmanın enerji verimliliği açısından mentor 
olarak danışmanlığı ve denetlemesi sağlanacaktır. 
Danışmanlık ve denetlemeler, Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından belirlenecek firmalara yapılacaktır. Bu 
sayede firmalarımız yaratacağımız farkındalık ile enerji 
altyapılarını yeniden gözden geçirerek maliyetlerini 
düşürecek adımlar atabilecekler” dedi.

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi (TEBD) 
kapsamında, Mayıs 2021 -Ağustos 2021 tarihleri 

arasında yapılacak olan “Şirketlerin Enerji 
Verimliliğinin Denetimi” faaliyeti için Oda ve 

Borsalardan seçilen 30 adaydan biri Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası oldu. 

TOBB ve Odamız Tarafından TOBB ve Odamız Tarafından 
1.300 Aileye Gıda Yardımı1.300 Aileye Gıda Yardımı

    Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl 
olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi 
aileleri unutmadı. 

Ramazan ayı dolayısıyla; TOBB 800 adet, Odamız 500 
adet olmak üzere toplam 1.300 ihtiyaç sahibi aileye gıda 
yardımında bulunuldu. 

“Birlik ve Beraberlik İçinde Yaşamamızı Sağlayan En 
Büyük Değer Yardımlaşmadır”
 
Erzak dağıtımı hakkında açıklamada bulunan Çorlu TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; “Yardımlaşma, 
toplumumuzun güçlü olmasını, birlik ve beraberlik 
içinde yaşamasını sağlayan en büyük değerlerimizdendir. 
Odamız olarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde 
her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi 
ailelerimize desteğimizi sürdürüyoruz” dedi. 

Çeklerin İbrazı ve Çeklerin İbrazı ve 
Ödemelerine İlişkin Uygulama Ödemelerine İlişkin Uygulama 

Tebliği Resmi Gazete’de Tebliği Resmi Gazete’de 
YayımlandıYayımlandı

  Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke 
genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak 
hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin 
ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Visa, 

KOBİ’lerin özellikle 
pandemi döneminde daha 

da belirginleşen dijitalleşme 
ihtiyacına yönelik Akıllı 

KOBİ platformunu hayata 
geçirdi. Platform, KOBİ’lere 

pandemi döneminde 
işlerini sürdürebilmeleri 

için dijitalleşmeye yönelik 
donanım ve becerileri 

sunacak.

TOBB VE VISA’DAN 
“AKILLI KOBİ”“AKILLI KOBİ” 

ILE DIJITALLEŞME 
SEFERBERLIĞI

KUYUMCULUKTA 
YENİ DÖNEM

10’da

10’da

10’da

TÜRKIYE-AB IŞ DÜNYASI 
DIYALOĞU PROJESI KAPSAMINDA 

ÜYELERIMIZIN 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK
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Tarım ve Orman Bakanı 
Sayın Bekir Pakdemirli, 
yazılı açıklamasında, 
7 Ocak 2021’de 
gerçekleştirdikleri 
IPARD-II 10. Başvuru 
Çağrısı kapsamında, 
hayvansal üretim sektörü 
için 45 milyon avroluk 
hibe paketini üreticilere 
sunduklarını hatırlattı. 

Pakdemirli, “İşleme-
pazarlama sektörü için 
ise 80 milyon avro olmak 
üzere toplam 125 milyon 
avro, yani 1 milyar 
125 milyon liralık hibe 
paketini yetiştiricimize ve 
yatırımcımıza sunduk. Bu 
hibe paketiyle amacımız 
kırsalda yeni yatırımların 
önünü açmak, istihdamı 
artırmak, katma değerli 

üretimi geliştirmekti.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. Kovid-19 
salgınının getirdiği 
zorluklara rağmen IPARD 
10. Başvuru Çağrısı’na 
beklentilerin üzerinde 
başvurunun geldiğini 
ifade eden Pakdemirli, 
bu kapsamda başvuru 
süreleri tamamlanan 10. 
Çağrı kapsamında, 101 
tedbirinden 172 milyon 
avro, 103 tedbirinden 
ise 225 milyon avro 
olmak üzere toplam hibe 
tutarının 397 milyon avro 
olan 1940 proje başvurusu 
yapıldığını aktardı. 
Özellikle 103 tedbiri için 
IPARD II’deki en yüksek 
hibe başvuru tutarına 
ulaşıldığını vurgulayan 
Pakdemirli, “Pandeminin 

getirdiği zorlu koşullara 
rağmen IPARD 
programına yönelik büyük 
talep olmuştur.” ifadelerini 
kullandı. 

BAŞVURULARIN 
BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 
DESTEKLENEBİLECEK 
Pakdemirli başvuruların 
büyük bir kısmının 
desteklenebileceği 
müjdesini vererek şunları 
kaydetti: 

“10. Çağrı bütçesi 125 
milyon avro olmakla 
birlikte, 101 ve 103 
tedbirlerinin mevcut 
kullanılabilir bütçelerin 
toplamı yaklaşık 190 
milyon avro olduğundan, 
değerlendirmeler 
sonucunda uygun 
bulunan başvuruların 
büyük çoğunluğu 
desteklenebilecektir.” 
Bakanlıktan yapılan yazılı 
açıklamaya göre, IPARD 
10. Başvuru Çağrısı 
kapsamındaki “et, süt 
ve meyve-sebze işleme-
pazarlama” sektöründen 
IPARD II döneminin 
rekoru düzeyinde başvuru 
geldi. 
Kaynak: www.itohaber.com

  BAKAN PAKDEMİRLİ: IPARD 10. BAŞVURU 
ÇAĞRISI’NA HİBE TUTARI 397 MİLYON AVRO OLAN 

1940 PROJE BAŞVURUSU GELDİ 
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10. Başvuru Çağrısı’na beklentilerin 
üzerinde başvurunun geldiğini bildirdi. 

Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) duyurusunda, 
Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi’nin 26 Nisan 
2021’de aldığı karar 
doğrultusunda, İçişleri 
Bakanlığı’nın 29 Nisan-17 
Mayıs’ta uygulanacak 
tam kapanma tedbirleri 
kararına istinaden, 
genelgede belirlenen 
sürelerde geçerli olmak 
üzere bankacılık 
hizmetleri ve uygulamaları 
konusunda TBB’nin ilgili 
hususlarda aldığı kararlara 
ilişkin kamuoyuna bilgi 
verilmesinin yararlı 
görüldüğü belirtildi.
 
Bankacılık hizmetleri 
ve şube uygulamaları 
ile çek işlemlerine 
ilişkin duyuruda şunlar 
kaydedildi:
 
“Alınan tedbirlerin 
başarıya ulaşabilmesi 
için kurallara hassasiyetle 
uyulmasının gerekli 
olduğu aşikardır. Bu 
bağlamda, kısıtlama 
süresince banka 
müşterilerinin işlemlerini 
şube dışı hizmet 
kanallarını kullanarak 

yerine getirmeleri önem 
arz etmektedir. Bankalar 
toplum, müşteri ve çalışan 
sağlığının korunmasına 
azami ölçüde dikkat 
ederek, bankacılık 
hizmetlerini ve ödeme 
sistemlerini kesintisiz 
olarak sürdürecektir. 
Banka şubeleri 10.00-16.00 
saatleri arasında, sayıları 
banka yönetimlerince 
belirlenecek şekilde ve 
makul sayıda personel ile 
hizmet verecektir. Banka 
müşterileri bölgelerindeki 
açık şubelere ilişkin bilgiye 
ilgili bankaların internet 
sitesi ve diğer iletişim 
kanallarından ulaşabilirler.
 
Çek işlemlerinde, banka 
şubeleri kısıtlama 
süresince açık olduğundan 
banka şubesine gelen 
müşterinin (çek 
hamilinin) çekini ibraz 
ederek, hamil sıfatı ile 
işlem yapılmasını talep 
etmesi halinde hesapta 
para varsa çek ödemesi 
gerçekleştirilebilecek, 
çekin karşılığı hesapta 
mevcut değilse muhatap 
banka tarafından 
konuya ilişkin mevzuat 
hükümlerine göre işlem 

yapılabilecektir. Sokağa 
çıkma yasağı nedeniyle 
hamili olduğu çeki 
bankaya ibraz edemeyen 
çek hamilleri ise Türk 
Ticaret Kanunu’nun 
811. madde hükmünden 
yararlanabilecektir.”
 
MÜŞTERİ EDİMLERİ
 
Duyuruda, sokağa çıkma 
yasağı ve bu kapsamda 
işlem yapılmak istenen 
banka şubesinin kapalı 
olması nedeniyle 30 
Nisan-14 Mayıs’ta 
bankalara olan edimlerini 
vadesinde yerine 
getiremeyecek olan 
müşterilere, müşterilerin 
talebi ve taraflarca 
uzlaşılması kaydıyla edim 
sürelerinin uzatılması 
hususunda üyelere 
tavsiyede bulunulmasına 
karar verildiği bildirildi. 
Duyuruda, edimlerini 
vadesinde yerine 
getiremeyebilecek olan 
müşterilerin TBB Risk 
Merkezi’ne yapılan 
bildirimlerinin Risk 
Merkezi Genelgesi’nin 
Mücbir Haller 
Uygulaması’na göre 
yapılmasına karar verildiği 
de aktarıldı.
Kaynak: www.itohaber.com

TBB’nin, tam kapanma tedbirlerine ilişkin duyurusunda, “Bankacılık hizmetlerini 
ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürdürecek. Banka şubeleri 10.00-16.00 
saatleri arasında, makul sayıda personel ile hizmet verecektir.” ifadesi kullanıldı.

TBB: Bankacılık hizmetleri ve ödeme TBB: Bankacılık hizmetleri ve ödeme 
sistemleri kesintisiz olarak süreceksistemleri kesintisiz olarak sürecek

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Türk Patent 
ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) 
arasında, fikri ve sınai 
mülkiyet haklarına 
ilişkin ‘Çerçeve İş Birliği 
Protokolü’ imzalandı.  

TOBB Başkanı Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TÜRKPATENT 
Başkanı Prof. Dr. Sayın 
Habip Asan tarafından 
imzalanan protokol 
ile Türkiye’de faaliyet 
gösteren firmaların 
sınai mülkiyet 
hakları konusunda 
bilinçlendirilmesi ve 
TOBB bünyesinde faaliyet 
gösteren oda/borsalara, 

sektör meclislerine, 
kadın ve genç girişimci 
kurullarına ve akademik 
danışmanlara yönelik 
etkinliklerle iş dünyasının 
fikri ve sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin bilgi 
düzeyinin artırılması 
amaçlanıyor. 
Geliştirilen iş birliği 
kapsamında, TOBB’a 
üye olan işletmelerin 
sınai mülkiyet ihtiyaçları 
belirlenerek, sanayicilere 
müşteri odaklı ve yerinde 
hizmet sunulacak. Ayrıca 
TOBB’a bağlı oda ve 
borsaların coğrafi işaretli 
ürünlerin tesciline yönelik 
kurumsal kapasiteleri 
güçlendirilecek. TOBB 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Türkiye Patent 

ve Marka Vekilleri 
Meclisi ile ortaklaşa 
düzenlenecek etkinliklerle 
iş dünyasının fikri ve 
sınai mülkiyet haklarına 
ilişkin farkındalık düzeyi 
artırılacak, sicile kayıtlı 
patent ve marka vekilleri 
arasındaki iletişim 
güçlendirilerek sektörün 
gelişimine yönelik 
faaliyetler yürütülecek. 
Protokol kapsamında 
TOBB ve TÜRKPATENT, 
üniversite-sanayi 
arasında ve farklı 
ölçekteki firmaların 
kendi aralarında iş 
birliğinin geliştirilmesine 
yönelik olarak ortak 
projeler ve etkinlikler 
gerçekleştirecek. 
Kaynak: www.tobb.com

TOBB VE TÜRKPATENTTOBB VE TÜRKPATENT ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI 

Tüketici güven endeksi, 
nisanda aylık bazda 
yüzde 7,5 azalarak 80,2 
değerine geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), nisan ayına 
ilişkin tüketici güven 
endeksini açıkladı. 
TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası iş birliğiyle 
yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarından 
hesaplanan, mevsim 
etkilerinden arındırılmış 

tüketici güven endeksi, 
nisanda bir önceki aya 
göre yüzde 7,5 azaldı. 
Martta 86,7 olan endeks, 
nisanda 80,2’ye düştü. 

Geçen 12 aylık döneme 
göre mevcut dönemde 
hanenin maddi durumu 
endeksi martta 67,3 
iken nisanda yüzde 4,9 
azalarak 64’e geriledi. 
Gelecek 12 aylık döneme 
ilişkin hanenin maddi 
durum beklentisi endeksi 
martta 87,9 iken bu ay 

yüzde 7,9 azalışla 81 
olarak belirlendi. Martta 
gelecek 12 aylık döneme 
ilişkin genel ekonomik 
durum beklentisi endeksi 
94,1 iken nisanda yüzde 
11,9 gerileyerek 82,9 oldu. 
Geçen 12 aylık döneme 
göre gelecek 12 aylık 
dönemde dayanıklı 
tüketim mallarına 
harcama yapma düşüncesi 
endeksi geçen ay 97,4 iken 
bu ay yüzde 4,7 azalışla 
92,8 olarak kayıtlara geçti. 
Kaynak: www.itohaber.com

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 
NİSANDA AZALDINİSANDA AZALDI
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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.

Odamız ve TOBB MEYBEM A.Ş. 
iş birliğinde Mesleki Yeterlilik 

Belgelendirme sınavları kapsamında 
“Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” 
sınavı toplam 19 adayın katılımıyla 27-
28 ve 29 Nisan tarihlerinde Odamızda 
gerçekleşti.

 Yazılı ve uygulamalı 
olarak iki aşamada 
gerçekleşen sınavlarda 
başarılı olan adaylar 
“Mesleki Yeterlilik 
Belgesi” almaya hak 
kazandı 

Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İzzet Volkan; 
“TOBB tarafından tehlikeli 
ve çok tehlikeli işlerde 

sınav ve belgelendirme yapmak üzere 
kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, 
birçok sektörde ve meslekte Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) sınav 
ve belgelendirme yetkisini almıştır. 

Buna ek olarak Sorumlu Emlak 
Danışmanlığı Seviye 5 sınavları da 
MEYBEM A.Ş tarafından Odamız iş 
birliğiyle ilçemizde gerçekleştirilmekte 
ve bu sınavlarda başarılı olanlar 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya 
hak kazanacaklardır. Çorlu’da zorunlu, 
tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 
sınavlarımıza devam ediyoruz. Yapılan 
sınavlardan tüm meslek mensuplarının 
başarılı çıkacağını umut ediyorum. Üye 
firmalarımızda çalışanların Mesleki 
Yeterlilik Belgesi alması için Çorlu 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak her 
türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz. Firmalarımız ve 
meslek mensupları bizimle iletişime 
geçebilirler” dedi.

TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında düzenlenen Marmara ve Ege Bölge 
Toplantısı 30 Nisan 2021 tarihinde video konferans 
yöntemiyle gerçekleşti.
Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İzzet 
Volkan katılımda bulundu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için Elektronik Kimlik 
Doğrulama Sistemi’nin (EKDS) pilot uygulamasına başladıklarını bildirdi. 

TAPUDA SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA 
SİSTEMİ’YLE GEÇİLECEK 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Mehmet Zeki 
Adlı, Elektronik Kimlik 
Doğrulama Sistemi’nin 
(EKDS) İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 
koordine edilen ve Türkiye’de 
yeni kullanılmaya başlanan 
bir sistem olduğunu söyledi. 
 
Kimlik doğrulamanın tapuda 
sahteciliğin önüne geçmek 
için çok önemli olduğunu ve 
bu konuda Elektronik Kimlik 
Doğrulama Sistemi’nden 
önce de Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü 

ile çalıştıklarını belirten 
Adlı, vatandaşların T.C. 
Kimlik Numarasını Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünün sistemine 
girip kimlik bilgilerini alarak 
doğrulama yaptıklarını 
anlattı. 
  
Vekaletlerin doğrulanması 
işlemi Türkiye Noterler 
Birliği üzerinden 
gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Adlı, Ticaret 
Bakanlığı üzerinden de ilgili 
kişinin şirket temsilcisi olup 
olmadığını doğruladıklarını 
aktardı. 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bu tip 
birçok uygulaması olduğunu 
ve başarılı bir şekilde 
yürütüldüğünü ifade eden 
Adlı, şunları kaydetti: “İçişleri 
Bakanlığı ile yaptığımız 
görüşmeler çerçevesinde 
pilot uygulama başlattık. 
Ankara’da Yenimahalle Tapu 
ve Kadastro Müdürlüğümüz 
ile Çankaya Kadastro 
Müdürlüğümüzde şu anda 
pilot uygulama devam ediyor. 
Yeni kimlik kartlarımızda 
biyometrik vesikalık 
fotoğraf, parmak izimiz 
ve özel bir takım kişisel 

bilgiler var. Müdürlüğümüze 
gelen vatandaşlar, yeni 
kimlik kartlarını POS 
cihazı şeklindeki Kimlik 
Doğrulama Sistemine takıyor, 
parmak izini de alıyoruz ve 
otomatik olarak nüfustaki 
veri tabanına giriliyor. İşlem 
yapmak isteyen vatandaşın 
bilgileri sistemdeki verilerle 
karşılaştırılıyor. İşlem 
yapmak isteyen kişinin doğru 
kişi olup olmadığı sistemden 
teyit ediliyor. Doğrulanmış 
bilgilerin bize gelmesiyle 
tapuda sahteciliklerin önüne 
artık daha hızlı geçebileceğiz.”
Kaynak:www.itohaber.com 

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAVI 
ODAMIZDA GERÇEKLEŞTIRILDI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Izzet Volkan 

MARMARA VE EGE BÖLGE 
TOPLANTISINA  KATILIMDA BULUNDU
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1. MESLEK GRUBU
YENİ ÜYELERİMİZ

2. MESLEK GRUBU

6. MESLEK GRUBU

8. MESLEK GRUBU

12. MESLEK GRUBU

13. MESLEK GRUBU

14. MESLEK GRUBU

5. MESLEK GRUBU

7. MESLEK KOMİTESİ

15. MESLEK GRUBU

16. MESLEK GRUBU
MEZ KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ: ZAFER MAH. İMALAT 8. SK. M 7A BLOK SİTESİ  
NO: 33 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ORKA CNC MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: HATİP MAH. AKASMA SK.  NO: 1CM 
ÇORLU / TEKİRDAĞ

NİSA UNLU MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ ERGENE ŞUBESİ: KIRKGÖZ MAH. 
1809. SK.  NO: 20 ERGENE / TEKİRDAĞ
KUBİLAY İPEKOĞLU İPEKOĞLU UNLU 
MAMÜLLERİ: RUMELİ MAH. KUMRU CAD.  NO: 48A 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
ÇORLU BUĞDAYLI UNLU MAMULLERİ GIDA 
İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: ZAFER MAH. ÇAĞLAYAN SK.  
NO: 57A ÇORLU / TEKİRDAĞ

NUR ZAMAK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ ERGENE ŞUBESİ: VELİMEŞE OSB MAH. 231 
SK. TAROMAN ALUMINYUM BLOK  NO: 7/1 ERGENE 
/ TEKİRDAĞ TEL: 02124861945
FİKS ÇELİK HALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ: ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 12. SK. M 15 
BLOK SİTESİ  NO: 1 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ZİNCA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ: VELİMEŞE OSB MAH. 236 SK.  NO: 29/1 
ERGENE / TEKİRDAĞ TEL: 02128123434
AHMET SOĞUKOĞLU N2O GAS: KARAMEHMET 
MAH. AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 11. SK.  NO: 11 
ERGENE / TEKİRDAĞ

TROYA İTHALAT İHRACAT TEKSTİL SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: ESENTEPE MAH. 
SANCAK CAD. REAL TOWER SİTESİ REAL TOWER 
PLAZA BLOK  NO: 2  İÇ KAPI NO: 70 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ

LEGEND ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLERİ SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ: VELİMEŞE OSB MAH. 
223 SK. MEPESE SAC KABIN BLOK  NO: 14/1 ERGENE 
/ TEKİRDAĞ
GNS PANO SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK 
MAKİNE YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: ZAFER MAH. İMALAT 
4. SK. ÇILINGIR MAKINA BLOK  NO: 9 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ
ROCHEL KOZMETİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ: 
KAZIMİYE MAH. BARBAROS CAD.  NO: 29 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ

ALİ İHSAN ALBAL ALBAL İNŞAAT: HÜRRİYET MAH. 
ÇAMLIBEL CAD. ZO SİTESİ  NO: 9B  İÇ KAPI NO: 18 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
ODAYAPI MİMARLIK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ: 
NUSRATİYE MAH. ERDAL İNÖNÜ CAD. UMUT ONCU 
EVLERI SİTESİ  NO: 73B ÇORLU / TEKİRDAĞ
TAHSİN HAŞİM İNŞAAT YAPI DEKORASYON: 
DEREAĞZI MAH. 7018 SK.  NO: 43 MARMARAEREĞLİSİ 
/ TEKİRDAĞ
HAZAR ZEKİ UZUN HAZARZEKİ YAPI TİCARET: 
YENİÇİFTLİK MAH. MİLLET. CAD.  NO: 249  İÇ KAPI NO: 
1 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
HAKKI KOCA KOCAOĞULLARI İNŞAAT: 
KEMALETTİN MAH. DERE 2. ARALIK SK.  NO: 3/1  İÇ 
KAPI NO: 3 ÇORLU / TEKİRDAĞ
PAKIR YAPI İNŞAAT EMLAK VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ: YENİÇİFTLİK MAH. MOR MENEKŞE CAD.  
NO: 83-2 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
MEHMET SIDDIK DEMİR YAMAN İNŞAAT NALBUR VE 
HIRDAVAT ÇEŞİTLERİ: YENİÇİFTLİK MAH. MERKEZ 
CAD.  NO: 39 B-  İÇ KAPI NO: - MARMARAEREĞLİSİ / 
TEKİRDAĞ
ŞEMDİN YALÇIN YALÇIN İNŞAAT: HATİP MAH. 
ULUDAĞ 4. SK.  NO: 7  İÇ KAPI NO: 4 ÇORLU / TEKİRDAĞ
SADULLAH AĞ SAYGIN GROUP YAPI İNŞAAT: 
YENİÇİFTLİK MAH. VATAN 9 SK.  NO: 2  İÇ KAPI NO: 7 
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
YUSUF BALTACI BALTACIOĞLU İNŞAAT EMLAK: 
YENİÇİFTLİK MAH. VATAN. CAD.  NO: 330/2 
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ

DEVBAR İŞ VE TARIM MAKİNALARI SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 9. SK. 
09 A BLOK SİTESİ  NO: 39 ÇORLU / TEKİRDAĞ

TEM TRAK TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ: ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 5. SK. ASEL 
TARIM BLOK  NO: 36 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ERSAR İNŞAAT HIRDAVAT PETROL TEMİZLİK 
BİLGİSAYAR VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 
ÇORLU ŞUBESİ: AHİMEHMET MAH. ÖZCAN CAD.  NO: 
123 ERGENE / TEKİRDAĞ
ONARLAR GRUP İNŞAAT EMLAK TURİZM 
HAYVANCILIK GIDA PETROL TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ MARMARA EREĞLİSİ GALERİ ŞUBESİ: 
DEREAĞZI MAH. DALLAS CAD.  NO: 48/1  İÇ KAPI NO: 2 
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
KÖŞKDERE EDİRNE TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: ÖNERLER 
MAH. İSTANBUL  CAD. TOYOTA BLOK  NO: 51A ÇORLU 
/ TEKİRDAĞ

MUSA MURAT GÖK ŞAHPAZ YUMURTA YEM VE 
HAMMADDELERİ ŞARKÜTERİ MANAV VE BAKKAL 2 
ŞUBESİ: ALİPAŞA MAH. 18 MART CAD.  NO: 17A ÇORLU 
/ TEKİRDAĞ
DYEKİM BOYA KİMYA DANIŞMANLIK VE TEKSTİL 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: KAZIMİYE MAH. ALİPAŞA 
CAD. GOLD BUSRNESS SİTESİ  NO: 2  İÇ KAPI NO: 202 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
AYDINLAR TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ 
TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ ERGENE ŞUBESİ: 
YEŞİLTEPE MAH. ÜLKER SK.  NO: 21A ERGENE / 
TEKİRDAĞ
SUNGUR ZİRAİ ÜRÜNLER VE OTOMOTİV SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: ŞEYHSİNAN MAH. ALİ 
OSMAN ÇELEBİ BUL.  NO: 61B ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 
02826517357
CANAN DENİZ GENÇER GEETECHNİK MAKİNA 
ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: KAZIMİYE MAH. 
ŞAHİNKAYA CAD. D BLOK SİTESİ  NO: 4D  İÇ KAPI NO: 5 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
UNSAN-UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
AVRUPA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ: KARAMEHMET MAH. 
AVRUPA SERBEST BÖLGESİ ADNAN ARISOY BUL.  NO: 11  
İÇ KAPI NO: B03 ERGENE / TEKİRDAĞ TEL: 08504330055
DSGN MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: 
HÜRRİYET MAH. BİLECİK  CAD. STAR RESIDENCE A 
BLOK  NO: 1A  İÇ KAPI NO: 18 ÇORLU / TEKİRDAĞ
LEVENT BİÇER BAHÇE PEYZAJ: HAVUZLAR MAH. 
SEDİR SK.  NO: 36  İÇ KAPI NO: 1 ÇORLU / TEKİRDAĞ
BETÜL YILMAZER BYBAG ÇANTA VE AKSESUAR: 
NUSRATİYE MAH. ALİPAŞA İLK ÖĞRETİM ARKA 3. SK. 
NACI ÖĞRETMEN APT. BLOK  NO: 10/12  İÇ KAPI NO: 13 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
İLKAY GÜLŞEN: HÜRRİYET MAH. BAŞMASLAK  CAD. 
NAZLIGÜL DREAMCITY D.BLOK  NO: 2/2  İÇ KAPI NO: 8 
ÇORLU / TEKİRDAĞ

10. MESLEK GRUBU

11. MESLEK GRUBU

ARTELAS TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: MARMARACIK MAH. BAĞLIK CAD.  
NO: 10A ERGENE / TEKİRDAĞ
MACİDE CEYDA EKŞİOĞLU SOLVEMAK KESİCİ 
TAKIMLAR: REŞADİYE MAH. SELİM KAHYA SK. PASAJ 
SİTESİ  NO: 6  İÇ KAPI NO: 21- ÇORLU / TEKİRDAĞ
ŞEL KAUÇUK HORTUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ: MARMARACIK MAH. 1956. SK.  NO: 6  İÇ KAPI 
NO: 2 ERGENE / TEKİRDAĞ
ONSAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: 
YENİÇİFTLİK MAH. MİLLET. CAD.  NO: 347/4 
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
BİEN COLOR KİMYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ: 
VELİMEŞE OSB MAH. 3. YANYOL CAD.  NO: 1/4  İÇ KAPI 
NO: 10 ERGENE / TEKİRDAĞ
SLR DEMİR ÇELİK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ: 
YEŞİLTEPE MAH. EDİRNE BUL.  NO: 92 ERGENE / 
TEKİRDAĞ
ANCHEMİE TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ: HÜRRİYET MAH. AKDENİZ CAD. B 
BLOK  NO: 2/2  İÇ KAPI NO: 8 ÇORLU / TEKİRDAĞ
KME VARDARLAR BİLİŞİM VE YAPI KİMYASALLARI 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: MUHİTTİN MAH. 
ATATÜRK BUL. BULVAR PALAS SİTESİ VARDAR APT 
BLOK  NO: 33  İÇ KAPI NO: 11 ÇORLU / TEKİRDAĞ
DROCS ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MADDELER SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇORLU ŞUBESİ: 
MARMARACIKOSB MAH. KUZEY 2. SK.  NO: 12/1 
ERGENE / TEKİRDAĞ
CHZ POLİMER DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: 
KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD.  NO: 6/18DA 
ÇORLU / TEKİRDAĞ
DURU MEKATRONİK ENDÜSTRİ İNŞAAT HIRDAVAT 
TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: 
ŞEYHSİNAN MAH. KOCAAĞA ARALIĞI SK. ARCA 
APARTMANI E BLOK SİTESİ  NO: 4A ÇORLU / TEKİRDAĞ

SST  EV  GEREÇLERİ  PAZARLAMA  SANAYİ  VE  TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: ALİPAŞA MAH. HASAN ALİ YÜCEL 
CAD. DOĞAN APT. BLOK  NO: 47A ÇORLU / TEKİRDAĞ
TRAKYA MOBİLYA CENTER SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ BELLONA PLAZA ŞUBESİ: ZAFER 
MAH. İSTANBUL CAD.  NO: 8B ÇORLU / TEKİRDAĞ
SELMA  İNAN  CLASS  İNTERNET  CAFE: CEMALİYE 
MAH. DR.TEKİN GÜRMEN SK.  NO: 20A ÇORLU / 
TEKİRDAĞ
BABALAM ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 7. SK.  
NO: 57 ÇORLU / TEKİRDAĞ
TUNALAR REKLAM ORGANİZASYON TURİZM 
ELEKTRİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: 
VELİMEŞE MAH. SARAY CAD.  NO: 60A ERGENE / 
TEKİRDAĞ

RYS LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: 
KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD.  NO: 6/18B  İÇ 
KAPI NO: 35 ÇORLU / TEKİRDAĞ
CORNER KARAVAN KİRALAMA LİMİTED ŞİRKETİ: 
ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 8. SK. A 9 BLOK SİTESİ  
NO: 20 ÇORLU / TEKİRDAĞ
SATILMIŞ SAĞLAM: CEDİT ALİ PAŞA MAH. DOSTLAR 
SK. GÜLSEVEN AP BLOK  NO: 18  İÇ KAPI NO: 1 
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ

MİS BİNA YÖNETİMİ TESİS VE TEMİZLİK 
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ: KAZIMİYE MAH. 
SALİH OMURTAK CAD. ANIL APT. BLOK  NO: 144  İÇ 
KAPI NO: 10 ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 02122353071
MİS RAN GER GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ: KAZIMİYE MAH. SALİH OMURTAK CAD. 
ANIL APT. BLOK  NO: 144  İÇ KAPI NO: 10 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ TEL: 02122353071
DOĞAN  SAFETY ORTAK  SAĞLIK GÜVENLİK 
BİRİMİ LİMİTED ŞİRKETİ: MUHİTTİN MAH. FİKİR 
SK.  NO: 25  İÇ KAPI NO: 15 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ÇORLUTEK YAPI LABORATUVARI VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: MUHİTTİN MAH. ŞAİR FUZULİ 
SK. AKMANLAR SİTESİ  NO: 9A ÇORLU / TEKİRDAĞ
LOJİK ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: ŞEYHSİNAN MAH. 
UĞUR SK. ŞABAN ÇOLAK SİTESİ  NO: 2 A-  İÇ KAPI 
NO: - ÇORLU / TEKİRDAĞ
TİMURLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ ÇORLU YAMAN ŞUBESİ: 
ŞEYHSİNAN MAH. ŞEHİT TEĞMEN YAVUZER CAD.  
NO: 12  İÇ KAPI NO: 130 ÇORLU / TEKİRDAĞ
SİGORTA YELPAZESİ SİGORTA ARACILIK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ TRAKYA ŞUBESİ: 
CEMALİYE MAHALLESİ SARAY CAD.  NO: 4/5  ÇORLU/
TEKİRDAĞ
ÇELEN ARGE TASARIM VE DANIŞMANLIK LİMİTED 
ŞİRKETİ: SİLAHTARAĞA MAH. ÜNİVERSİTE 1. SK. 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SİTESİ  NO: 13  İÇ KAPI 
NO: 1 ÇORLU / TEKİRDAĞ

MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV 
ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ ÇORLU ŞUBESİ: CEMALİYE MAH. 
ABİDİN EFENDİ SK.  NO: 32 ÇORLU / TEKİRDAĞ
RÜZGARGÜLÜ REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM 
LİMİTED ŞİRKETİ: NUSRATİYE MAH. KOCATEPE CAD.  
NO: 41 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ÇORLUKURS EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ: 
KAZIMİYE MAH. SALİH OMURTAK CAD.  NO: 42  İÇ 
KAPI NO: 2 ÇORLU / TEKİRDAĞ
HEKİMBEY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİMİTED 
ŞİRKETİ ÇORLU ŞUBESİ: MUHİTTİN MAH. YAVUZ 
SELİM CAD. AKGUN APT BLOK  NO: 2A ÇORLU / 
TEKİRDAĞ
ÇORLU PLATİNUM EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: MUHİTTİN MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. RIZA GÜLERYÜZ IŞ MERKEZI BLOK  NO: 39  İÇ 
KAPI NO: 11 ÇORLU / TEKİRDAĞ
ÇORLU KARİYER EĞİTİM KURUMLARI TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ: KAZIMİYE MAH. SALİH OMURTAK 
CAD. ANAFEN - FEM DERSHANELERL SİTESİ KILICOGLU 
PLANA BIR BLOK  NO: 22  İÇ KAPI NO: 8 ÇORLU / 
TEKİRDAĞ

İLKAY EYİCİ İLYA KIR BAHÇESİ RESTORAN: 
TÜRKGÜCÜ MAH. HÜRRİYET CAD.  NO: 150/1 ÇORLU 
/ TEKİRDAĞ
KUMSAL ARITMA SİSTEMLERİ VE GIDA SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: REŞADİYE MAH. 
MANDIRACI 2. SK.  NO: 20A ÇORLU / TEKİRDAĞ TEL: 
02824094854
MURAT ŞEN RESTORAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ÇORLU KAZIMİYE ŞUBESİ: KAZIMİYE MAH. YAKUT 
SK.  NO: 36A ÇORLU / TEKİRDAĞ
FEVERAL MEDYA BİLİŞİM GÜZELLİK SALONU 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: ESENTEPE 
MAH. SANCAK CAD. REAL TOWER SİTESİ REAL TOWER 
PLAZA BLOK  NO: 2  İÇ KAPI NO: 10 ÇORLU / TEKİRDAĞ
İHA LEZZETLİ TATLAR RESTORAN GIDA SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ MARMARA EREĞLİSİ ŞUBESİ: 
CEDİT ALİ PAŞA MAH. IŞIKLAR SERVİS YOLU CAD. 
BP PETROL ŞIRKETI BLOK  NO: 11  İÇ KAPI NO: 1 
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ

3. MESLEK GRUBU
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Yükseköğretim Kanunu 
Kapsamındaki 

Vakıflar İçin Düzenleme 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın, vakıflara 
vergi muafiyeti tanınması 
hakkında genel tebliğde 
düzenlemeler içeren 
tebliği Resmi Gazete’ de 
yayımlandı. 

Değişiklik tebliğine göre, 
yükseköğretim kanununun 
56. maddesi kapsamındaki 
vakıflar münhasıran 
devlet üniversitelerinin 
faaliyetlerinin 
devam ettirilmesi ve 
desteklenmesi amacıyla 
kurulacak. Bu vakıfların 
yıllık brüt gelirlerinin 
en az dörtte üçünün bu 
amaca yönelik harcanması 
gerekiyor. 

Bu kapsamda, söz 
konusu üniversitelerin 

fiziki, teknik ve 
sosyokültürel imkânlarının 
geliştirilmesine yönelik 
yapılacak harcamalar, 
üniversitede görevli 
eğitim görevlileri ile 
üniversite öğrencilerine 
yapılacak harcamalar 
üniversite faaliyetinin 
devam ettirilmesi ve 
desteklenmesine uygun 
harcama kabul edilecek. 
Bu kapsamın dışında 
yapılacak harcamalar ise 
amaca uygun harcama 
kabul edilmeyecek. 

Önceki uygulamada, söz 
konusu kapsamda kurulan 
vakıfların yıllık brüt 
gelirlerinin en az dörtte 
üçünün, üniversitede 
sunulan eğitim kalitesinin 
yükseltilmesine matuf 

yapılacak fiziki ve 
teknik yatırımlar ile 
üniversitede görevli eğitim 
görevlilerine harcanması 
öngörülüyordu. Bu 
alanların haricinde 
yapılacak harcamalar ile 
eğitim görevlisi olmayan 
personele yapılan 
ödemeler amaca yönelik 
harcama sayılmıyordu. 

Yükseköğretim 
kanununun 56. 
maddesi kapsamındaki 
vakıfların münhasıran 
devlet üniversitelerinin 
faaliyetlerinin 
devam ettirilmesi ve 
desteklenmesi amacıyla 
kurulmasına yönelik 
düzenleme ise madde 
metninde yer almıyordu.
Kaynak: www.dunya.com

Ticaret Bakanlığı, sosyal 
medya üzerinde reklam 
yapanlara yönelik 
kılavuz yayımladı. 
Bundan sonra sosyal 
medyada reklam yapan 
ve yaptıran kişiler 
bu kılavuza uymak 
zorunda kalacak. 
Ticaret Bakanlığı, 
Influencer’lara sosyal 
medya etkileyicisi tanımı 
kullandı.

Ticaret Bakanlığı, çok 
fazla yanlış kullanımların 
olduğu reklam konusunda 
önemli bir adım attı. 
Bu bağlamda “Sosyal 
Medya Etkileyicileri 
Tarafından Yapılan Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar Hakkında 
Kılavuz” paylaşıldı. 
Kılavuz Resmi Gazete 
’de yayımlanan Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar Yönetmeliği 
kapsamında hazırlandı. 
Kılavuz satır başları 
şöyle: “Sosyal medya 
etkileyicisi aracılığıyla 
yapılan reklamların, açık 
ve anlaşılır şekilde ifade 
edilmesi ve ayırt edilebilir 
olması zorunlu. Her türlü 
iletişim aracında olduğu 
gibi sosyal medyada 
da sesli, yazılı ve görsel 
olarak örtülü reklam 
yapılması yasaktır.” 
Trendyol’dan bilgi alan 
Influencer’ler bir süredir 
paylaşımlarında, ‘işbirliği’ 
yazısını kullanmaya 
başlamıştı.

ÖRNEKLERLE 

ANLATILDI

Kılavuzda, sosyal medya 
içerisindeki reklam 
paylaşımlarının reklam 
olduğunun çok açık 
şekilde belirgin olmasının 
önemine vurgu yapılıyor. 
Farklı platformlar için 
farklı detaylar verilirken, 
örnekler şöyle: “YouTube 
ve Instagram TV için 
şu kurallar belirlenmiş 
durumda: “YouTube ve 
Instagram TV gibi video 
paylaşım mecralarında 
yapılan reklamlar ile 
canlı yayın niteliğinde 
olan paylaşımlarda, video 
içinde sürekli olarak veya 
videonun başlığında ya 
da açıklama kısmında 
veya ilgili reklamın 
geçeceği bölümün 
başında tüketicileri 
“daha fazla oku” gibi bir 
alanı tıklamak zorunda 
bırakmadan yazılı ve 
sözlü olarak aşağıda 
belirtilen açıklamalardan 
en az birine yer verilir: 
-“Bu video [reklam 
veren] reklamlarını 
içermektedir.” -“Bu 
video, [reklam veren] 
ile ücretli işbirliğini 
içermektedir.” -“[Reklam 
veren]’in destekleri ile.” 
-“Bu ürünleri [reklam 
verenden] hediye olarak 
aldım.” -Ürünleri bana 
gönderdiği için [reklam 
verene] teşekkürler.” 
Kılavuzda Instagram 
Hikayeler’i için özel 
düzenleme var: “Snapchat 
ve Instagram hikâyeleri 
gibi içeriğin yalnızca kısa 

süreliğine görülebildiği 
reklamlarda, paylaşım 
süresince reklam verene 
ilişkin ad, marka, ticaret 
unvanı gibi tanıtıcı 
bilgilerden herhangi 
biri ile birlikte aşağıda 
belirtilen etiketlerden 
ya da açıklamalardan 
en az birine yer verilir: 
-#Reklam -#Reklam/
Tanıtım -#Sponsor 
-#İşbirliği -#Ortaklık 
-“@[Reklam veren] ile 
işbirliği” -“@[Reklam 
veren] tarafından 
sağlandı.” -“@[Reklam 
veren] tarafından hediye 
olarak alındı.”

Kılavuzda devlet 
tarafından test edilmemiş 
ürünler için reklam 
verilmesi yasaklandı. Bu 
yasaklama kılavuzda şu 
şekilde ifade edilmiştir: 
“Henüz deneyiminin 
bulunmadığı bir mal veya 
hizmete ilişkin, tüketiciler 
nezdinde o mal veya 
hizmeti onaylayacak ya 
da deneyimlediği algısına 
neden olacak şekilde 
ticari reklam amacıyla 
paylaşımda bulunamaz.”

“HEDİYE ÜRÜNLER 
SATIN ALINMIŞ GİBİ 
GÖSTERİLMEYECEK”

Kılavuzda reklam yapan 
kişilerin, hediye gelen 
tanıtım amaçlı kullandığı 
ürünleri kendi satın 
almış gibi göstermeleri 
yasaklandı. Kılavuzda 
bu konu şu şekilde ifade 
edildi: “Bir mal veya 
hizmetin ticari reklamına 

Merhaba; işletmemiz 
Trakya bölgemizde 13 
yıldan bu yana faaliyet 
göstermekte olup 29 yıllık 
tecrübemiz ile sektörel 
olarak ülkemize hizmet 
vermektedir. Çorlu başta 
olmak üzere tüm Trakya 
bölgesinde tanınmakta 
olup bunun yanında 
Türkiye’nin birçok 
yerinde de bilinmekteyiz. 
İşletmemiz değerli metal, 
sert metal ve metal 
sektöründe birçok başarılı 
işlere imza atmış olup 
bölgedeki special uç 
nokta işlemlerde aranan 
bir firma olmuştur. Yaren 
taşlama tescilli bir marka 
olup tüm kalite belgelerine 
sahip bir işletmedir.

Ülkemizde ve bölgemizde 
sektörel olarak bazı 
sorunlarımız maalesef 
bulunmaktadır. Kısacası 
şöyle söyleyebilirim, 
gençlerimizde meslek 

anlayışı artık hiç 
kalmamıştır. Bu sebepten 
personel sıkıntısını tüm 
bölgemizin ortak sorunu 
olduğuna inanıyorum. 
Çözüm olarak meslek 
okullarındaki ders 
saatleri azaltılıp meslek 
saatlerinin çoğaltılması 
gerekmektedir. Bu zorunlu 
olmadığı sürece 10 yıl 
sonra maalesef kalifiye 
personel bulunmayacaktır.

Son olarak sektörel 

düşüncemiz; esnaf ve 
sanatkarların daha sık 
bir araya gelerek çeşitli 
organizasyonlar ile 
toplantı, seminer, brifing 
ve tanışma yemekleri 
düzenlenmesi, bunun 
geleneksel hale gelmesi 
zorundadır. Ülkemiz ve 
bölgemiz için elimizden 
geleni yapmamızda 
Çorlu Ticaret ve Sanayi  
Odamızın destekleri için 
şimdiden çok teşekkür 
ederiz.

Bakanlıktan SOSYAL MEDYA 
REKLAMLARINA düzenleme

 Resmi Gazete ‘de yayımlanan tebliğe göre, Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki 
vakıflar, devlet üniversitelerinin faaliyetlerini destekleme

amaçlı kurulacak. 

TOBB VE GOOGLE’DAN TOBB VE GOOGLE’DAN 
EĞİTİM İÇİN İŞ BİRLİĞİEĞİTİM İÇİN İŞ BİRLİĞİ

TOBB ve Google, meslek liselerinde görevli 
öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri 
düzenleyecek. Eğitim faaliyetlerinden ilk aşamada 

113 meslek lisesi öğretmeni faydalanabilecek. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Google, meslek liselerinde 
görevli öğretmenlere 
yönelik hizmet içi eğitim 
faaliyetleri düzenleyecek. 
TOBB’dan yapılan 
açıklamaya göre, Millî 
Eğitim Bakanlığı (MEB), 
TOBB ve TOBB ETÜ 
arasında imzalanan 
“Mesleki Eğitim İş Birliği 
Protokolü” kapsamında, 
Birlik ve Google iş 
birliğiyle meslek lisesi 
öğretmenlerine hizmet 
içi eğitim verilecek. 
Söz konusu eğitim 
faaliyetlerinden ilk 
aşamada protokol 
kapsamında bulunan 
81 ildeki 113 meslek 
lisesi öğretmeni 
faydalanabilecek. 
EBA’da bulunan “Kotlin 
ile Android Mobil 
Uygulama”, “Flutter ile 
Mobil Geliştirme” ve 
“Yapay Zekâ” eğitimlerine 
tamamlayıcı nitelikte 
olacak canlı yayınlarla, 
meslek lisesi öğretmenleri 

Google uzmanlarından 
birebir eğitim görme fırsatı 
bulacak. 
Eğitimlere katılabilmek 
için MEB ve TOBB 
tarafından okullara 
yapılacak duyuruların 
takip edilmesi ve EBA’ da 
açılacak ilgili derslere kayıt 
yaptırılması gerekiyor. 

MESLEKİ EĞİTİM 
İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜNÜN 
AMACI 

MEB, TOBB ve TOBB 
ETÜ arasında imzalanan 
Mesleki Eğitim İş Birliği 
Protokolü ile sektörün 
ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesi için 
okullarda eğitimi verilen 
meslek alanlarında öğrenci 
ve öğretmenlerin sosyal 
ve zihinsel becerilerinin 
geliştirilmesi, mesleki 
bilgi, beceri ve yabancı dil 
yeterliliklerinin artırılması 
hedefleniyor. 
Kaynak: www.dunya.com

Yaren Taşlama Yaren Taşlama 
Yaşar Ömer YazıcıYaşar Ömer Yazıcı

MakaleMakale

Çorlu TSO Belge Yenileme ve GözetimBelge Yenileme ve Gözetim  
Tetkiklerini Başarıyla Tamamladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Baş 
Tetkik Görevlisi Ömer Gün tarafından 26 
– 27 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşen 
denetimde; sistemlerimiz incelenerek 
herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış 
olup belgemiz yenilenmiştir.

Denetimin açılış ve kapanış toplantısına; Odamız Genel  Sekreteri İbrahim Karağöz 
ve birim sorumluları katılımda bulundular.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu 
TSO) TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi, 31000 Risk Yönetim Sistemi 

Gözetim Tetkiki ve 10002 Müşteri 
Memnuniyet Yönetim Sistemi Belge 

Yenileme Tetkikinden başarıyla geçti.

ilişkin herhangi bir 
reklam verenden maddi 
kazanç ve/veya ücretsiz 
ya da indirimli mal veya 
hizmet gibi faydalar 
sağladığı süre boyunca 
kendisinin sadece bir 
tüketici olduğu 
izlenimi oluşturamaz. 
Sosyal medya aracılığıyla 
bir mal ve/veya hizmet 
hakkında iletişim 
kurmak için sistematik 
olarak sahte veya var 
olmayan kimlikleri toplu 
olarak oluşturamaz ve/
veya kullanamaz.”

İŞ BİRLİĞİ 
DUYURUSUNDA 
REKLAM VERENİN 
SORUMLULUĞU 
NEDİR?

Reklam verenlerin sosyal 
medya etkileyicilerini 
bilgilendirmek ve 6502 
sayılı Kanun, Yönetmelik 
ve bu Kılavuz dâhil 
olmak üzere ilgili kanun 
ve yönetmeliklere 
uymasını istemek ile 
yükümlü. Kılavuzda; 
reklam verenin, sosyal 
medya etkileyicilerinin 
kendi sorumluluğu 
olduğu gerekçesine 
dayanarak, söz konusu 
yükümlülüklerden 
kaçınamayacağı da 
belirtiliyor.
Kaynak: www.dunya.com
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ÇORLU TSO A SINIFI ÜYE KARTIÇORLU TSO A SINIFI ÜYE KARTI
İş Dünyasına Avantajlar Sunuyorİş Dünyasına Avantajlar Sunuyor

Üyelerimize, 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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ARAÇ LASTIKLERININ 
ETIKETLERINE DÜZENLEME

• Ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik 
düzenlemeye gidildi. 

Nihai kullanıcıların 
araç lastiği satın alırken 
bilgili ve bilinçli bir 
seçim yapmalarına 
olanak tanıyan, ürünün 
özelliklerinin yer aldığı 
lastik etiketlerine ilişkin 
düzenleme yapıldı. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan “Lastiklerin 
Yakıt Verimliliği ve Diğer 
Parametreler ile İlgili 
Etiketlenmesi Hakkında 
Yönetmelik” 1 Mayıs’ta 
yürürlüğe girmek 
üzere Resmî Gazete ‘de 
yayımlandı. 

Piyasaya arz edilen 
“C1”, “C2” ve “C3” 

sınıfı lastikleri 
kapsayan yönetmelik, 
yakıt tasarruflu, uzun 
ömürlü ve düşük 
gürültü düzeyli güvenli 
lastiklerin kullanımını 
sağlayarak sağlık ve 
çevrenin korunması, 
güvenliğin artırılması, yol 
taşımacılığının ekonomik 
ve çevresel verimliliğini 
artırmak amacıyla, lastik 
parametreleri hakkındaki 
uyumlaştırılmış 
bilgilerin etiketleme 
yoluyla sağlanarak nihai 
kullanıcıların lastik satın 
alırken bilgili ve bilinçli 
bir seçim yapmalarına 
olanak verilmesi ile ilgili 
hükümleri ve bunların 
uygulanmasına ait usul ve 

esasları belirliyor. 

Buna göre, 1 Mayıs’tan 
itibaren, tedarikçiler, söz 
konusu tarihten sonra 
üretilen “C1”, “C2” ve 
“C3” sınıfı lastikleri 
piyasaya arz etmeden 
önce “tedarikçinin ticari 
adı veya ticari markası, 
adresi, iletişim bilgileri ve 
diğer yasal tanımlamaları, 
lastik tipi tanımlayıcısı, 
elektronik formattaki 
lastik etiketi, lastik 
etiketlerinin sınıf/sınıfları 
ve diğer parametreleri 
ve elektronik formattaki 
ürün bilgi formunun 
parametreleri” bilgilerini 
ürün veri tabanına 
girmek veya kendi 

internet sitesinde 
sunmakla yükümlü 
olacak. Lastik etiketi veya 
ürün bilgi formuyla ilgili 
değişikliklerin yapıldığı 
bir lastik, yeni bir lastik 
tipi olarak kabul edilecek. 
Tedarikçi, belirli bir lastik 
tipinin piyasaya arzına son 
verdiğinde bu durumu 
ürün veri tabanında veya 
kendi internet sitesinde 
belirtecek. 

Tedarikçiler belirli bir 
lastik tipi için tüm görsel 
reklamların lastik etiketini 
göstermesini sağlayacak. 
İnternetteki görsel 
reklamlar için tedarikçiler, 
lastik etiketini iç içe 
geçmiş bir ekranda 
sunabilecek. 

ÜRÜN BİLGİ FORMU 
TEMİN EDİLECEK 

Dağıtıcılar da belirli lastik 
tipine ilişkin tüm teknik 
tanıtıcı materyallerin, 
lastik etiketini 
göstermesini ve belirlenen 
bilgileri içermesini 
sağlayacak. 

Teknik tanıtıcı 
materyallerde, yakıt 
verimliliği, ıslak yol tutuş 
sınıfı, dış yuvarlama 
gürültü sınıfı ve dB 

cinsinden ölçülen 
değer, lastiğin zor kar 
koşullarından kullanılan 
ve lastiğin bir buzda 
yol tutuş lastiği olup 
olmadığını belirten bir 
gösterge bilgileri yer 
alacak. 

Tedarikçiler ve dağıtıcılar 
ayrıca, ilgili durumlarda, 
buzda yol tutuş 
lastiklerinin özellikle 
buz ve kompakt karla 
kaplı yol yüzeyleri için 
tasarlandığını ve yalnızca 
zor iklim koşullarında 
kullanılması gerektiğini 
(soğuk derecelerde) 
ve buzda yol tutuş 
lastiklerinin daha az zor 
iklim koşullarında (ıslak 
veya daha sıcak dereceler) 
kullanılmamasının 
özellikle ıslak yol tutuşu, 
yol tutuşu ve aşınma için 
düşük performansa neden 
olabileceğini belirten bir 
açıklamayı kendi internet 
sitelerinde bulunduracak. 

Nihai kullanıcıların yeni 
bir araç satın almak 
istedikleri durumlarda, 
araç tedarikçileri ve 
dağıtıcıları, satıştan 
önce nihai kullanıcılara, 
araçla birlikte sunulan 
veya takılan lastikler için 
etiketi ve ilgili teknik 

tanıtıcı materyalleri 
sağlayacak, ürün bilgi 
formunu temin edecek. 

BAKANLIĞIN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Bakanlık, yönetmeliğe 
uygunluğu sağlamak 
amacıyla satış 
noktalarında planlı 
veya re’sen denetimler 
yapabilecek. 

Bakanlık, söz konusu 
yönetmeliğin ve 
ilgili alt mevzuat 
hükümlerinin ihlali 
halinde uygulanabilecek 
mekanizmalar ve 
yaptırımlarla ilgili 
kuralları belirleyecek 
ve bunların kuralların 
uygulanmasını sağlamak 
amacıyla caydırıcı, etkili, 
orantılı şekilde gerekli 
tüm tedbirleri alacak. 

Öte yandan, yönetmelikle, 
31 Temmuz 2012 tarihli 
ve 28370 sayılı Resmi 
Gazete ‘de yayımlanan 
“Lastiklerin Yakıt 
Verimliliği ve Diğer Esas 
Parametreler Gözetilerek 
Etiketlenmesi Hakkında 
Yönetmelik (1222/2009/
AT)” yürürlükten 
kaldırıldı. 
Kaynak: www.dunya.com

ÜCRETSIZ IZIN DESTEĞI VE PRIM DESTEĞIÜCRETSIZ IZIN DESTEĞI VE PRIM DESTEĞI
 VERILECEK SEKTÖRLERIN KAPSAMI GENIŞLETILDI  VERILECEK SEKTÖRLERIN KAPSAMI GENIŞLETILDI 
Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun, Resmî Gazete ‘de 
yayımlandı. 

Buna göre, ücretsiz izin 
ve prim desteği verilecek 
sektörlerin kapsamı 
genişletildi. 
Kanunla yiyecek ve 
içecek sektörünün yanı 
sıra internet kafe, spor, 
eğlence, eğitim kursları, 
yüzme kulüpleri, form 
tutma ve vücut geliştirme 
salonları, bilardo 
salonları, eğlence parkları, 
lunaparklar, düğün, balo 
ve kokteyl salonları, oyun 
makinelerinin işletilmesi, 
güzellik merkezleri, 
hamam, sauna, kaplıca 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren iş yerlerinde de 
günlük 50 lira ücretsiz izin 
desteği ve sigorta prim 
desteği verilecek. 

Kamu kurum ve 
kuruluşları, menkul ve 
gayrimenkul malları 

elektronik ortamda açık 
artırmayla satabilecek. 

Bozulma, çürüme 
ve benzeri sebeplerle 
korunması mümkün 
olmayan ya da beklediği 
zaman önemli bir değer 
düşüklüğüne uğrayacağı 
anlaşılan mallar ile 
muhafazası tehlikeli veya 
masraflı olan mallar en 
uygun yerde pazarlıkla, 
borsası bulunan mallar 
ilgili borsada satılabilecek. 
Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle, tütün ürünleri, 
alkollü içecekler, sade ve 
meyveli gazozlar, meyve 
suları gibi ürünlerin 
yer aldığı malların 
komisyoncular vasıtasıyla 
veya konsinyasyon 
suretiyle satışında, 
imalatçı tarafından bu 
mallar komisyoncuya 
veya konsinye 
işletmelere verildiği anda 
vergilendirilecek. 
Kanunla, hastalık ve analık 
sigortasından ödenecek 
olan geçici iş göremezlik 
ödeneğinde esas günlük 

kazanç hesabında dikkate 
alınan 3 aylık dönem, 12 
aya çıkarılacak. 

“TARIMSAL 
KREDİ BORÇLARI 
YAPILANDIRILACAK” 

İş göremezliğin başladığı 
tarihten önceki son 
bir yıl içerisinde 180 
günden az kısa vadeli 
sigorta primi bildirilmiş 
olanlara hastalık ve analık 
halinde ödeneğe esas 
tutulacak günlük kazanç, 
iş göremezliğin başladığı 
tarihteki günlük prime 
esas kazanç alt sınırının 2 
katını geçemeyecek. Yüzde 
20 olan kurumlar vergisi 
oranı 2021 yılı kurum 
kazançları için yüzde 25, 
2022 yılı kurum kazançları 
için ise yüzde 23 oranında 
uygulanacak. 

31 Aralık 2020 tarihi 
itibarıyla tasfiye olunacak 
alacaklar hesaplarına 
aktarılmış olan 
tarımsal kredi borçları 
yapılandırılacak. 
Kaynak: www.itohaber.com
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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.

İletişim 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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Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa 

Varank, “Bu yılın ilk 
çeyreğinde pandemiye 
rağmen başvurularda 
önemli bir artış yaşadık, 
yurt içi patent başvuruları 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 28, marka 
başvuruları yüzde 47 ve 
tasarım başvuruları yüzde 
15 arttı.” dedi.

Fikri mülkiyetin önemine 
dikkati çekmek üzere 
2001 yılından bu yana 
her yıl farklı bir temayla 
kutlanan ve bu yılki 
teması “Fikri Mülkiyet 
ve KOBİ’ler: Fikirlerinizi 
Kazanca Dönüştürün” 
olan Dünya Fikri Mülkiyet 
Günü dolayısıyla Türk 
Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) ile 
Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO) iş 
birliğiyle “KOBİ’lerde Fikri 
Mülkiyet Yönetiminin 
Kalitesinin Artırılması” 
başlıklı uluslararası 
seminer video konferansla 

gerçekleştirildi.
Varank, burada yaptığı 
konuşmada, etkinliğin 
ulusal fikri mülkiyet 
kurumlarının ve 
uluslararası kuruluşların 
KOBİ’leri desteklemede 
nasıl aktif rol 
alabileceklerini açıkça 
gösterdiğini söyledi.
Sürekli büyüyen 
bilgiye dayalı bir dünya 
ekonomisinde, fikri 
mülkiyetin büyümeyi ve 
sürdürülebilirliği etkileyen 
temel faktörlerden biri 
olduğunu belirten Varank, 
her gün yeni ürünler, 
markalar ve yenilikçi 
tasarımların piyasaya 
çıktığını dile getirdi.

Varank, KOBİ’lerin bu 
yeniliğin arkasındaki itici 
güç olduğunu ve kendi 
katma değerli ürünlerinin 
faydalarından çoğu zaman 
yararlanamadıklarını 
belirterek, fikri mülkiyet 
sistemlerince sağlanan 
korumanın farkında 
olmadıklarını ifade etti.

Avrupa Patent Ofisi 
(EPO) ve Avrupa Birliği 
Fikri Mülkiyet Ofisi 
(EUIPO) tarafından 
yapılan yakın tarihli bir 
çalışmanın bunun kanıtı 
olduğunu söyleyen 
Varank, şöyle devam 
etti:

“Çalışma, KOBİ’lerin 
yalnızca yüzde 9’unun 
fikri mülkiyet haklarına 
sahip olduğunu gösteriyor. 
Herhangi bir fikri mülkiyet 
koruması olmadan karlı 
bir buluş veya tasarım 
bırakmak, aynı ürünü 
daha düşük maliyetlerle 
pazarlayabilen daha büyük 
rakiplerin eline geçmesine 
neden olacaktır. EUIPO 
tarafından yapılan bir 
başka çalışma, tescilli fikri 
mülkiyet haklarına sahip 
olan KOBİ’lerin, olmayan 
KOBİ’lere göre çalışan 
başına neredeyse yüzde 32 
daha yüksek gelire sahip 
olduğunu göstermiştir 
ki bu da fikri mülkiyet 
korumasının ekonomik 
değerini vurgulamaktadır.”

Varank, finansman 
gibi etkin politikalarla 
KOBİ’lerin 
desteklenmesinin, 
hükümetin temel 
önceliklerinden biri haline 
geldiğini vurgulayarak, 
“Fikri mülkiyet haklarının 

verilmesiyle ilgili rollerin 
yanı sıra TÜRKPATENT 
aynı zamanda KOBİ’ler 
için fikri hak farkındalığı 
oluşturmaya öncelik 
vermektedir.” ifadesini 
kullandı.

WIPO’nun katkılarıyla 
kurulan Fikri Mülkiyet 
Akademisinin farkındalık 
ve eğitim programlarının, 
fikri mülkiyet bilgilerinin 
KOBİ’ler arasında 
yaygınlaştırılmasında da 
rol oynadığını aktaran 
Varank, kısa süre önce 
TÜRKPATENT iştiraki 
olarak Türk Sınai Mülkiyet 
Değerleme Mühendislik 
Danışmanlık Hizmetleri 
AŞ’yi (TÜRKSMD) 
kurduklarına dikkati çekti.

“TÜRKİYE, 
ULUSLARARASI 
MARKA VE TASARIM 
BAŞVURULARINDA 
10. SIRADA”

Varank, Türkiye’nin, son 
yıllarda fikri mülkiyet 
alanında önemli ilerleme 
kaydettiğinin altını çizerek 
şöyle dedi:

“TÜRKPATENT, en çok 
patent, marka ve tasarım 
başvurusuyla ilgilenen 
ofislerden biri oldu. 
Türkiye, Dünya Fikri 
Mülkiyet Göstergeleri 

Raporu’na göre, yerleşik 
patent başvurularında 
14’üncü, marka 
başvurularında 8’inci ve 
tasarım başvurularında 
6’ncı sırada yer almaktadır. 
Uluslararası bir araştırma 
ve inceleme otoritesi 
olarak TÜRKPATENT, 
Türkiye fikri mülkiyet 
tarihinde bir mihenk taşı 
oldu.

2020’de uluslararası patent 
başvuru sayısı 2002’ye 
göre 20 kat arttı. Türkiye, 
uluslararası marka ve 
tasarım başvurularında 
10. sırayı almayı başardı. 
2021 yılının ilk çeyreğinde 
de pandemiye rağmen 
yurt içi başvurularda 
önemli bir artış yaşadık. 
Yurt içi patent başvuruları 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 28, marka 
başvuruları yüzde 47 
ve tasarım başvuruları 
yüzde 15 arttı. Bu önemli 
ilerleme, hükümetlerimiz 
döneminde beşeri sermaye 
ve Ar-Ge tesislerine 
yapılan büyük yatırımla 
sağlanmıştır.”
Son 19 yılda Türkiye’deki 
üniversite sayısının 93’ten 
207’ye çıktığını bilgisini 
paylaşan Varank, yüksek 
öğretimde net okullaşma 
oranının 2020 itibarıyla 
yüzde 43’e ulaştığını 
bildirdi.

Varank, inovasyon 
faaliyetlerini 
kolaylaştıracak uygun 
ortamı sağlamak için 
teknoparklara yatırım 
yaptıklarına belirterek, 
teknopark sayısının da 
5’ten 87’ye çıktığını dile 
getirdi.

Öte yandan, 1600’ün 
üzerinde özel Ar-Ge 
ve tasarım merkezinin 
kurulmasına çeşitli 
teşviklerle destek 
verdiklerini ifade eden 
Varank, “Bu politika 
eylemleri sayesinde aynı 
dönemde tam zamanlı 
araştırmacı sayısı yaklaşık 
3,5 kat artmıştır. Türk 
şirketlerinin Ar-Ge 
kapasitesini ve fikri 
mülkiyet potansiyelini 
geliştirmek için daha 
yapılacak çok şey 
olduğunun farkındayız. 
Bu bağlamda, Türkiye’de 
fikri mülkiyet ortamını 
iyileştirmenin yeni 
yollarını keşfetmek 
için WIPO da dahil 
olmak üzere uluslararası 
ortaklarımızla birlikte 
çalışmayı arzu ediyoruz. 
Bugünkü konuşmaların 
bu hedefe giden yolu 
açacağına inanıyorum.” 
diye konuştu.
Kaynak: www.sanayi.gov.tr

PATENT VE MARKA BAŞVURULARINDA ARTIŞ

TOGG mobilite alanında
 İF TASARIM ÖDÜLÜ’NÜ ALAN İLK TÜRK 

MARKASI OLDU
TOGG, 2022 yılı son 

çeyreğinde ilk seri 
versiyonunu banttan 
indireceği C-SUV modeli 
ile dünyanın en prestijli 
tasarım ödüllerinden 
iF Design Award’da, 
Türkiye’den mobilite 
alanında ödül kazanan ilk 
marka oldu. 

Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu’ndan 
(TOGG) yapılan 
açıklamaya göre, TOGG 
tasarım ekibinin 150 
bin saatlik çalışması, 
Pininfarina’nın stratejik 
ortak olarak iş birliği 
ve Murat Günak’ın 
yönlendirmesiyle 
tasarlanan C-SUV, 
“Profesyonel Konsept” 
kategorisinde ödüle layık 
görüldü. 

Uluslararası alanda 
tasarım mükemmelliği 
simgesi olarak bilinen ve 

1954’ten bu yana verilen 
iF Tasarım Ödülleri’nde 
bu yıl 52 ülkeden 10 bine 
yakın ürün ve proje yarıştı. 
21 ülkeden 98 bağımsız 
jüri üyesi, dünyanın en iyi 
tasarımlarını belirlemek 
için kapsamlı bir 
değerlendirme yaptı. 

“ÖZGÜN 
TASARIMIMIZLA 
GURUR DUYUYORUZ” 

Açıklamada görüşlerine 
yer verilen TOGG Üst 
Yöneticisi (CEO) Gürcan 
Karakaş, iF Design 
Award’da ödüle layık 
görülmekten gurur 
duyduklarını belirterek, 
şunları kaydetti: 

“Tasarım hedeflerimizi 
ve aracımızın teknik 
tanımını kullanıcı 
içgörülerinden yola 
çıkarak gerçekleştirdik. 
Hem başlangıçta yerli ve 

yabancı 18 olan tasarım evi 
sayısının 3’e indirilmesinde 
hem nihai tasarım 
temasının oluşumunda 
hem de bu temayı 3 
boyutlu hale getiren 
Pininfarina’nın seçimi 
sürecinde, yakın zamanda 
Tasarım Lideri olarak 
ekibimize katılan, dünyaca 
ünlü tasarımcımız Murat 
Günak’tan destek aldık. 
Kültürümüzden ilham 
alarak geliştirdiğimiz 
ve şu ana kadar 27 AB 
ülkesi ile Çin, Japonya ve 
Rusya’da tescillediğimiz 
özgün tasarımımızın, 
böylesine nitelikli bir 
ödülle taçlandırılması 
bizleri daha iyisini 
yapmak konusunda 
yüreklendiriyor.” Verilen 
bilgiye göre, TOGG, 
2030 yılına kadar ortak 
platformda elektrikli ve 
bağlantılı 5 farklı model 
üretecek.
Kaynak: www.itohaber.com

Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
KOSGEB’in 5 milyar TL 
bütçeli yeni programını 
açıkladı. 

Pandemiden etkilenen 
imalat sektörlerinde 
çalışan mikro ve küçük 
ölçekli işletmeler 
ile teknoloji tabanlı 
start-up’ların desteğe 
başvurabileceğini 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Mikro 
işletmeler 30 bin liraya 
kadar, küçük işletmeler 
75 bin liraya kadar 
3 yıl geri ödemesiz, 
tamamı faizsiz olacak 
şekilde bu destekten 
faydalanacaklar.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
MKEK Barutsan Roket 
ve Patlayıcı Fabrikası’nda 
Enerjitik Malzemeler 
Üretim Tesisinin 
açılış etkinliği ve ürün 
lansmanına katıldı. 
Törende Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa 
Varank, İçişleri Bakanı 
Sayın Süleyman Soylu, 
Milli Savunma Bakanı 
Sayın Hulusi Akar, 
Ankara Valisi Sayın Vasip 
Şahin, Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı Sayın 
Muhsin Dere, MKE Genel 
Müdürü Sayın Yasin 
Akdere ile TÜBİTAK 
Başkanı Sayın Hasan 
Mandal da hazır bulundu.
Burada bir konuşma 
yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, KOSGEB’in 
yeni programını açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:
 
5 MİLYAR TL

KOSGEB vasıtasıyla 
toplamda 5 milyar TL 
bütçeli yeni bir destek 
programı başlatıyoruz.
Bu destek öncelikle Kovid 
salgını sebebiyle gelir 

kaybına uğramış veya 
nakit akışı bozulmuş 
ama istihdamını koruyan 
imalat sektörlerinde 
faaliyet gösteren mikro ve 
küçük ölçekli işletmelere 
yöneliktir. Teknoloji 
alanında faaliyet gösteren 
filiz şirketler de bu desteğe 
başvurabilecektir.
 
3 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Mikro işletmeler, 30 
bin liraya kadar küçük 
işletmeler, 75 bin liraya 
kadar olmak üzere 
3 yıl geri ödemesiz, 
tamamı faizsiz 
şekilde bu destekten 
faydalanacaklardır. 
Bu sektörlerde şartları 
taşıyan mikro veya 
küçük işletmeler, 3 Mayıs 
Pazartesi gününden 
itibaren e-Devlet 
üzerinden KOSGEB 
aracılığı ile başvurularını 
yapabilirler.
Kaynak: www.sanayi.gov.tr

KOSGEB’DEN 
5 MİLYAR TL’LİK DESTEK
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Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. 
Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum 

işletmeleri tarafından yapılacak. 
Ticaret Bakanlığı’nın 
Resmî Gazete ’de 
yayımlanan ve kuyum 
ticaretine ilişkin esasları 
düzenleyen yönetmeliği 
yürürlüğe girdi. Buna 
göre işlenmiş kıymetli 
maden, kıymetli taşlar 
ve kıymetli eşyaları 
içeren kuyum ticareti, 
yalnızca yetki belgesine 
sahip kuyum işletmeleri 
tarafından yapılacak. 
Kuyum ticaretine ilişkin 
yetki belgesi, kuyum 
işletmesinin bulunduğu 
yerdeki Ticaret İl 
Müdürlüğü tarafından 
‘Kuyum Ticareti Bilgi 
Sistemi’ üzerinden 
verilecek. Yetki belgesi, her 
bir kuyum işletmesi için 
ayrı ayrı düzenlenecek ve 
devredilemeyecek. 

ARANAN ŞARTLAR 

Kuyum ticareti 
yapacakların yetki belgesi 
alması için gereken şartlar 
ise şöyle: 

18 yaşını doldurmuş 
olması, iflas etmemiş 
olması veya iflas etmiş 
olsa bile İcra ve İflas 
Kanunu hükümlerine göre 
itibarının yerine gelmiş 
olması gerekiyor. 

Kasten işlenen suçlardan 
dolayı toplam 5 yıldan 
fazla hapis cezasına 
mahkûm edilmemiş 

veya yönetmelikle 
belirlenen suçlardan 
hüküm giymemiş ya da 
ticaret ve sanat icrasından 
hükmen yasaklanmamış 
olması şartlarını taşıması 
gerekiyor. 

Kuyum işletmesine yetki 
belgesi verilebilmesi için 
ise meslek odası kaydı, 
gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti 
ile vadesi geçmiş vergi 
borcunun bulunmaması, 
iştigal konuları arasında 
kuyum ticareti faaliyetinin 
bulunması ve en az bir 
personelinin ilgili ustalık 
belgesine sahip olması 
şartları aranacak. 

Kuyum ticaretiyle iştigal 
edilen işyerinde başka 
bir ticari faaliyette 
bulunulamayacak. 
Kuyum işletmesi; kuyum 
niteliği taşımayan 
ürünleri işyerinde 
bulunduramayacak ve 
bu ürünlerin satışını 
yapamayacak. Hizmet 
verdiği kişileri yasa dışı 
uygulamalara teşvik 
edemeyecek. 

Faaliyette olan 
kuyum işletmelerinin, 
durumlarını 31 Aralık’a 
kadar yönetmelik 
şartlarına uygun hale 
getirerek yetki belgesi 
almaları gerekiyor. 
Kaynak: www.dunya.com

KUYUMCULUKTA 
YENİ DÖNEM

Bakanlığın “7226 Sayılı 
Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun Geçici 
3’üncü Maddesinin Birinci 
Fıkrasının (a) Bendinin 
Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ” Resmi Gazete’nin 
mükerrer sayısında 
yayımlandı.
Tebliğ kapsamında, ibraz 
süresinin son günü, 30 
Nisan-31 Mayıs arasına 
isabet eden çeklerin, 
belirtilen tarihler arasında 
bankaya ibraz edilmesi 
halinde, çek hesabı 
sahibinin hesabında çekin 
karşılığının bulunması 

kaydıyla çek bedeli 
ödenecek. İbraz süresinin 
son günü, söz konusu 
tarihler arasına isabet eden 
çeklerin, belirtilen tarihler 
arasında bankaya ibraz 
edilmesi ve çek hesabı 
sahibinin hesabında çekin 
karşılığının bulunmaması 
halinde ise 1 Haziran 
2021 tarihinden önce 
Çek Kanunu kapsamında 
“karşılıksızdır” işlemi 
yapılmayacak, 1 
Haziran’dan sonra ise 
söz konusu çeklerle 
ilgili gerekli işlemler 
yapılabilecek. 
Kaynak: www.ticaret.gov.tr

Çeklerin İbrazı ve 
Ödemelerine İlişkin 

Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de 
Yayımlandı

TOBB ve VISA, işini 
dijitale taşımak 

isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç 
duydukları ürün ve 
hizmetlerin sergileneceği, 
bu konuda rehberlik ve 
eğitimlerin sağlanacağı 
Akıllı KOBİ platformunun 
ilk fazını hayata 
geçirdiklerini duyurdu. 
http://www.akillikobi.
org.tr adresinden 
ulaşılabilecek platform 
üzerinden KOBİ’ler ürün 
ve hizmet geliştiricileriyle, 
platform üzerinden 
iletişim kurabilecek, görüş 
ve önerilerini iletebilecek 
ve bu konuda hazırlanan 
eğitimlere ulaşabilecekler.
Projenin ilk fazında, 
dijitalleşme konusunda 
çözüm sunan şirketlerin, 
ürün ve hizmetlerini 
platformun web sitesinde 
yayında olan form ile 
kaydetmeleri bekleniyor. 
Kayıtlar tamamlanıp, 
KOBİ’lere sunulacak 
ürün ve hizmetler 
sınıflandırıldıktan sonra 
platform Mayıs ayında, 
KOBİ’lerin erişimine 
açılacak.
 
Dijitalleşme yolunda 
ihtiyaç duyulacak tüm 
tedarikçilerle buluşma 
noktası

KOBİ’ler Akıllı KOBİ 
platformu üzerinden 
muhasebeden insan 
kaynaklarına, web sitesi 
tasarımından online 
rezervasyona kadar geniş 
bir yelpazede, Türkiye’nin 
dört bir yanından yeni 
teknolojilere odaklanmış 
tedarikçilerin ürünlerine 
avantajlı koşullarla 
ulaşarak, bu hizmetleri 
uygun ödeme koşullarıyla 
ve Visa işbirliği ile 
sunulacak ayrıcalık ve 

kampanyalarla 
satın alabilecekler. 
Platformda 
KOBİ’lerin dijital 
olgunluk seviyeleri 
tespit edilerek buna 
uygun yönlendirmeler 
de yapılabilecek. 
Ayrıca KOBİ’ler, 
yıl içerisinde 
düzenlenecek sanal 
fuarlarda da bir 

araya gelerek vizyon turu 
yapabilecekler. 
 
Ödemeler Dünyasına dair 
kapsamlı içerik

Akıllı KOBİ platformunda 
küçük işletmelerin 
ödeme kabul sistemleri 
konusunda bilgi sahibi 
olabilmeleri için özel 
bir “Ödemeler Dünyası” 
sekmesi de hazırlandı. 
Ödeme yöntemleri, kart 
kabul altyapısı, ticari 
ve bireysel kartlar, bu 
kartların çeşitleri ile 
ilgili bilgiler ve ihtiyaç 
listesi oluşturmak için 
yönlendirmelerin de 
bulunduğu bölümde kartlı 
ödeme almak ve yapmak 
ile ilgili sorular yanıt 
buluyor.  
 
İşimi Yönetebiliyorum 
eğitimleri ve dijitalleşme 
desteği de yer alıyor

Visa’nın, 30 banka ve 
e-para kuruluşunun 
desteği ile hayata geçirdiği 
İşimi Yönetebiliyorum 
projesinin Boğaziçi 
Üniversitesi öğretim 
üyeleri tarafından 
geliştirilen eğitim 
içerikleri de Platformun 
Akıllı Akademi 
bölümünde yer alacak. 
KOBİ’ler “pandemide risk 
yönetimi”, “tedarik zinciri 
yönetimi”, “iş sürekliliği 
ve acil durum planı” gibi 
konuları içeren İşimi 
Yönetebiliyorum online 
eğitimlerine ücretsiz 
olarak katılabilecek. 
İşimi Yönetebiliyorum 
kapsamında dijitalleşme 
eğitimlerini bitiren 
ve belirli kriterleri 
tamamlayan KOBİ’lere 
dijitalleşme desteği de 
verilecek.

 TOBB Başkanı Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu: 
“Dijitalleşme araçlarını 
tek bir çatı altında iş 
dünyasının hizmetine 
sunuyoruz”

Dijitalleşmenin KOBİ’ler 
için kaçınılmaz bir durum 
olduğunu vurgulayan 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Sayın 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Teknoloji her geçen 
sene hızlanarak gelişiyor. 
Bu gelişim beraberinde 
iş yapma şekillerimizde 
değişikliğe yol açıyor. 
Değişimden en çok 
etkilenen kesim de 
KOBİ’ler. Türkiye’deki 
tüm işletmelerin %99,8’ini 
oluşturan KOBİ’ler 
11,5 milyon istihdam 
sağlıyor, 5,8 Trilyon TL 
ciro gerçekleştiriyorlar. 
Ekonomimiz içerisinde 
bu kadar önemli bir 
paya sahip olunca, 
KOBİ’lerin dijitalleşmesi 
de Birliğimizin önemli 
çalışma gündemlerinden 
bir tanesini oluşturuyor” 
dedi. KOBİ’lerin 
dijitalleşmesine 
yönelik birçok projenin 
bulunduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu “KOBİ’lerin 
dijitalleşmesine ilişkin 
çalışmalarımız esnasında 
sahada önemli bir eksiklik 
tespit ettik. Dijitalleşme 
konusunda çözüm sunan 
şirketler ile dijitalleşmek 
isteyen KOBİ’ler arasında 
bir iletişim kopukluğu 
var. Dijitalleşmek isteyen 
KOBİ’ler çözüme, 
çözüm sunan şirketler 
ise KOBİ’lere ulaşmakta 
zorluklar yaşıyorlar. Bu 
sorunu ortadan kaldırmak 
ve dijitalleşme konusunda 
tüm çalışmaları tek bir çatı 
altında toplamak üzere 
Visa ile birlikte Akıllı 
KOBİ projesini geliştirdik. 
Buradan KOBİ’ler için bir 
dijitalleşme ekosistemi 
oluşturmayı hedefliyoruz. 
Ayrıca tüm yıl boyunca 
KOBİ’lerin dijitalleşmesine 
yönelik etkinlikler ile bu 
dönüşümü desteklemek 
üzere faaliyetler 
gerçekleştireceğiz.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, 

“Dijitalleşme konusunda 
çözüm sunan tüm 
teknoloji şirketlerini 
Akıllı KOBİ platformuna 
bekliyorum, ürün 
ve hizmetlerini bu 
platforma kaydetmeye 
davet ediyorum. Ürün ve 
hizmetlerin kayıtlarını 
tamamladıktan sonra 
da platformumuzu 
KOBİ’lerin kullanımına 
açacağız” dedi.
 
Merve Tezel: “KOBİ’ler 
dijitalleşmenin kurtarıcı 
rolüne vurgu yapıyor”

Visa Türkiye Genel 
Müdürü Sayın Merve 
Tezel, “Ekonomimizde 
hayati bir ağırlığa 
sahip olan KOBİ’lere 
faaliyetlerini sağlıklı 
biçimde yürütebilmeleri 
amacıyla Visa olarak 
global ölçekte destek 
veriyoruz. Türkiye’de 
de başta İşimi 
Yönetebiliyorum projemiz 
olmak üzere bu amaç 
doğrultusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. TOBB ile 
birlikte duyurduğumuz 
Akıllı KOBİ platformu bu 
çalışmalarımız arasında 
öne çıkanlardan. 2020 
yılında yaptırttığımız 
KOBİ araştırmamıza göre 
KOBİ’lerin dijitalleşme 
algı ve isteği zaman içinde 
artarak ilerliyor. Online 
ve temassız ödemelerin 
daha hijyenik olması, 
hayatı kolaylaştırması, 
güvenli olması, e-ticaretle 
satış hacminin artması, 
çağın gereklerine uyum 
sağlamak ve özellikle 
web sitesi ile birlikte 
kurumsal kimliğin 
güçlenmesi; dijitalleşme 
konusunda KOBİ’lerin 
en büyük motivasyonları 
olarak sıralanıyor. Akıllı 
KOBİ platformunu 
bu acil dijitalleşme 
ihtiyacından yola çıkarak 
TOBB iş birliği ile 
hayata geçirdik. Tüm 
KOBİ’lerimizi dijitalleşme 
yolculuklarında destek 
almak üzere platforma 
giriş yapmaya davet 
ediyoruz” dedi.

Kaynak: www.tobb.org

TOBB VE VISA’DAN “AKILLI KOBİ”“AKILLI KOBİ” ILE DIJITALLEŞME 
SEFERBERLIĞI

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), mart ayına ilişkin 
ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış toplam ciro 
endeksi martta aylık bazda 
yüzde 5,3 arttı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi, inşaat, 
ticaret ve hizmet sektörleri 
toplam ciro endeksi 
martta geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 49,9 
yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT 
ENDEKSLERİ
Sanayide takvim 
etkisinden arındırılmış 
ciro endeksi, martta 
yıllık bazda yüzde 53,5 
artış kaydetti. Mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi ciro 
endeksi de martta, bir 
önceki aya göre yüzde 
5,7 yükseldi. İnşaat 
sektöründe takvim 
etkisinden arındırılmış 
ciro endeksi, martta geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 
27,7 artış gösterdi. Mevsim 
ve takvim etkilerinden 
arındırılmış inşaat ciro 
endeksinde bir önceki 
aya göre yüzde 4,2 düşüş 
gerçekleşti.
 
TİCARET VE HİZMET 
ENDEKSLERİ 
Takvim etkisinden 
arındırılmış ticaret ciro 
endeksi, martta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
52,5, mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış 
ticaret ciro endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 5,6 
değer kazandı.
 
Hizmet sektöründe takvim 
etkisinden arındırılmış 
ciro endeksi, martta yıllık 
bazda yüzde 39,9, mevsim 
ve takvim etkilerinden 
arındırılmış hizmet ciro 
endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 7,2 arttı.
Kaynak: www.itohaber.com

• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 49,9 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi MARTTA ARTTIMARTTA ARTTI
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SAĞLADIĞI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SAĞLADIĞI 
DESTEKLERLE ORGANİK ÜRETİM VE TÜKETİMİ DESTEKLERLE ORGANİK ÜRETİM VE TÜKETİMİ 

ARTIRIYORARTIRIYOR

ELEKTRİK ENERJİSİ İHRACAT KARARI RESMİ GAZETE’DE 

Tarım ve Orman Bakanlığı, sektörün önünü açan yasal mevzuat düzenlemeleri ve 
destekleme uygulamalarıyla organik üretim ve tüketimi artırıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik enerjisi ihracat kararı Resmî Gazete ‘de yayımlandı. 
Üretim lisansı sahibi tüzel 
kişiler, sahip oldukları 
üretim tesislerinin 
işletmedeki toplam kurulu 
gücünü aşmayacak şekilde 
elektrik enerjisi ihracatı 
faaliyetini yürütebilecek. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunun 
(EPDK) Elektrik 
Piyasası İthalat ve 
İhracat Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği, Resmî 
Gazete’ de yayımlandı. 
Buna göre, sistem 
işletmecisi, bir 
enterkonneksiyon hattının 
işletmeye alınması, 
bir enterkonneksiyon 
hattındaki kapasite 
kullanımının belirli bir 
nedenle son bulması 
ve işletmedeki bir 

enterkonneksiyon 
hattında herhangi bir 
nedenle oluşacak kapasite 
artışı hallerinde ortaya 
çıkacak kapasitelere 
ilişkin bilgileri gerekli 
izin ve onayları alarak 
ilan edecek. Üretim 
lisansı sahibi tüzel kişiler, 
sahip oldukları üretim 
tesislerinin işletmedeki 
toplam kurulu gücünü 

aşmayacak şekilde elektrik 
enerjisi ihracatı faaliyetini 
yürütebilecek.

Yönetmelikte ayrıca, 
“kapasite tahsisine ilişkin 
usul ve esaslar”, “kapasite 
tahsislerine ilişkin 
ihalelere katılabilecekler” 
konularında da 
değişikliklere yer verildi. 
Kaynak: www.dunya.com

Tarım ve Orman 
Bakanlığı’ndan alınan 
bilgiye göre, Türkiye 
genelinde, toprakların 
ıslahı ve korunması, 
organik gübreleme ile iyi 
tarım uygulamalarına 
yönelik çeşitli çalışmalar 
yürütülüyor. 

Bakanlık, mera, yaylak ve 
kışlakların ıslah edilerek 
otlatma kapasitelerinin 
artırılması, ot kalitesinin 
iyileştirilmesi, toprak 
muhafaza tedbirleri 
uygulayarak erozyonun 
önlenmesi amacıyla 
mera ıslah ve amenajman 
projeleri gerçekleştiriyor. 

Bu kapsamda, 2000 
yılından bu yana 12 
milyon 963 bin 566 dekar 
alanda toplam 1936 mera 
ıslah ve amenajman projesi 
yapıldı. Sadece son 2 yılda 
2 milyon 915 bin 78 dekar 
alanda 260 mera ıslah ve 
amenajman projesinin 
uygulamasına başlandı. 

2,5 YILDA 14 MİLYON 
LİRA TOPRAK ANALİZİ 
DESTEĞİ VERİLDİ 

İyi tarım uygulamaları, 
çevre, insan ve hayvan 
sağlığına zarar vermeyen 
bir tarımsal üretim 
yapılması, doğal 
kaynakların korunması, 
tarımda izlenebilirlik 
ve sürdürülebilirlik ile 
güvenilir ürün arzının 
sağlanması açısından 
en önemli tarımsal 
çalışmalardan biri olarak 
gösteriliyor. 

İyi tarım faaliyetleri 
kapsamında Türkiye’de 
üretimi yapılan 152 çeşit 
ürün bulunuyor. Bakanlık 
tarafından 2008’de destek 
kapsamına alınan iyi tarım 
uygulamalarında bitkisel 
üretim için bugüne kadar 
toplam 1,5 milyar lira 
ödeme yapıldı. 

Organik tarıma yönelik 
Bakanlığın gerçekleştirdiği 
çalışmalar sonucu 
uygulama alanlarında 
önemli artışlar kaydedildi. 
2006’dan bugüne kadar 1,6 
milyar lira organik tarım 
desteği ödemesi yapıldı. 
Geçen yıl 354 bin hektar 
alanda 235 ürün çeşidinde 
yaklaşık 1,6 milyon ton 
organik üretim kayıtlara 
geçti. 

Gereğinden fazla gübre 
kullanımının önlenmesi, 
toprak ve su kaynaklarının 
kirlenmesinin önüne 
geçilmesi ve böylece 
bitkilerde toksik etkilerin 
azaltılması amacıyla 
yürütülen çalışmalar 
kapsamında da çiftçilere, 
toprak analizine 
dayalı gübre kullanım 
bilinci kazandırmak ve 
toprakların verimliliğini 
sürdürülebilir kılmak 
amacıyla çeşitli destekler 
sağlandı. Bu kapsamda, 
2005’ten geçen yıl sonuna 
kadar olan dönemde 660 
milyon lira, son 2,5 yılda 
ise 14 milyon lira toprak 
analizi desteği verildi. 

GEÇEN YIL 2,1 MİLYON 
DEKAR ALAN TARIMA 
KAZANDIRILDI 

Türkiye, topraklarının 
yüzde 80’inde organik 
madde miktarı yüzde 3’ten 
az olan ülkeler arasında 
yer alıyor. Organik 
madde miktarının azlığı 
toprakların fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik 
içeriğini olumsuz 
etkiliyor. Bu açıdan 
Türkiye’de sürdürülebilir 
toprak yönetiminin en 
önemli uygulamalardan 
biri gübreleme olarak 
değerlendiriliyor. 
Organik gübre kullanımı 
toprakların fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik 
yapısını düzeltmeye 
yardımcı oluyor ve 

aşırı kimyasal gübre 
kullanımıyla oluşabilecek 
kirlenmenin önüne 
geçiyor. 

Bakanlık tarafından 
sektörün önünü açan yasal 
mevzuat ve destekleme 
uygulamalarıyla organik 
gübre kullanımının 
üretimi son yıllarda 
artıyor. Bu çerçevede halen 
430 firma 1,5 milyon ton 
kurulu kapasiteyle faaliyet 
gösteriyor. 

Destekleme 
uygulamalarıyla organik 
gübre tüketimi 2019’da 
220 bin ton iken geçen yıl 
yüzde 70 artışla 375 bin 
tona çıktı. 

Türkiye’de dışa 
bağımlılığın azaltılması, 
kaynak kullanımının 
artırılması ve toprak 
sağlığının korunması 
amacıyla Bakanlık 
tarafından ilk defa 2019 
yılında katı organik gübre 
kullanan üreticiye gübre 
desteğine ek olarak dekar 
başına 10 lira destekleme 
ödemesi yapılmaya 
başlandı. 

Geçen yıl bu destek yüzde 
100 artırılarak dekar 
başına 20 liraya yükseltildi. 
Bu kapsamda, yaklaşık 
44 bin çiftçiye 440 bin 
hektar alanda 165 bin ton 
katı organik gübre için 
80 milyon lira ödeme 
planlandı. 

Bakanlık tarafından 
bitkisel üretimin 
artırılması kapsamında 
âtıl/boş/nadas alanlarının 
tarımsal üretime 
kazandırılmasına yönelik 
de çeşitli faaliyetler 
yürütülüyor. Bu kapsamda 
geçen yıl, 371 bin dekar 
alan tarımsal üretime 
kazandırılarak toplam 
işlenen alanlar 23,1 milyon 
hektara yükseltildi. 
Kaynak:www.itohaber.com

Türkiye’de faaliyet 
gösteren yenilenebilir 
enerji ekipmanı üreticisi 
ihracatçı firmalar, enerji 
üretimlerini yenilenebilir 
kaynaklarından 
sağladıklarını belgelemeleri 
halinde uluslararası 
pazarlarda rekabet avantajı 
kazanacak. 

Avrupa Birliği’nin Yeşil 
Mutabakat kapsamında 
sınırda karbon vergisi 
uygulamasına hazırlanması 
ve ABD’nin de benzer 
uygulamalara gidecek 
olması, yenilenebilir 
enerji ekipmanı üreten 
ve bu alanda iddiasını 
ortaya koyacak ülkelerin 
stratejik adımlar atmasını 
gerektiriyor. Türkiye’de 
Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Garanti Belgesi (YEK-G) 
ile kullandığı elektriği 
yenilenebilir kaynaklardan 
sağladığını kanıtlayan 
firmalar, bu belgeleri ihraç 
hakkı elde edecek. 

Enerji Piyasaları İşletme 
AŞ’nin (EPİAŞ), YEK-G 
belgelerinin ticaretinin 
yapılabilmesi için 
oluşturulacak piyasayı 
haziranda işletmeye 
alması bekleniyor. 
Firmalar, ürettikleri her 
bir megavat saat elektrik 
için bir adet YEK-G belgesi 
oluşturulabilecek ve bu belge 
elektriğin üretim dönemi 
bitiş tarihinden itibaren 12 
ay süreyle geçerli olacak. 
Aynı zamanda sıfır karbon 
hedeflerinin giderek küresel 
piyasaların gündemine 
oturduğu bu dönemde, Türk 
firmalar YEK-G piyasası 
sayesinde rekabet avantajı 
yakalayacak.  Küresel 
ölçekte, AB’nin 2050’ye 
kadar, Çin ve Japonya’nın 
2060 yılında karbon nötr 
olma hedeflerinin bulunması 
bu tip sertifikalara olan 
talebi artıracak. 
Yenilenebilir enerji 
derneklerinden edinilen 
bilgilere göre, Avrupa 
ve ABD’de devreye 
girecek karbon vergisi 
uygulamalarıyla, Türkiye’nin 
özellikle ihracata odaklı 
sanayi üretiminde 
karbon ayak izini hızla 
azaltması gerekiyor. Güneş 
enerjisi alanında faaliyet 
gösteren Solar3GW 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Bahadır 
Turhan, EPİAŞ tarafından 
yönetilecek YEK-G 
piyasasının olgunlaştığında 

güneş santrallerine ek 
gelir sağlayacağını, bu 
durumun sektörü olumlu 
etkileyeceğini söyledi. 
Birçok ülkenin karbon-nötr 
politikalar izlediğini ve YEK-
G’ye benzer uygulamaları 
sadece elektrik için değil 
farklı kaynaklar için de 
uyguladıklarını belirten 
Turhan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“YEK-G Belgesi, firmaların 
tükettiği elektriğin temiz 
kaynaklardan elde edildiğini 
kanıtlamak üzere tasarlanmış 
bir belge. Tükettiğiniz 
elektriğin megavat saati 
başına alacağınız 1 adet 
YEK-G belgesi ile hem 
siz ‘tükettiğim elektrik 
yenilenebilir enerjiden 
sağlandı’ diyebiliyorsunuz 
hem de o belgeyi ihraç 
eden yenilenebilir enerji 
üreticisi bir gelir elde 
ediyor. Böylece yenilenebilir 
kaynaklar desteklenmiş 
oluyor. EPİAŞ tarafından 
yönetilecek YEK-G 
piyasası olgunlaştığında 
güneş santrallerine ek gelir 
sağlayacak, bu durum 
sektörü olumlu etkileyecek. 
Avrupa ve ABD’de çeşitli 
standartlar altında 
geliştirilen sertifikalar 
enerji sektöründe karbon 
azaltmaya yönelik. Bu 
sertifikalar, küresel ölçekte 
kabul gören ve alınıp 
satılabilen sertifikalar. Ayrıca 
enerji yanında karbon 
emisyonu tonu başına bir 
sertifika da alabiliyorsunuz. 
YEK-G’nin bundan farkı, 
sadece elektrik enerjisine 
yönelik olması ve azaltılan 
karbon emisyonu tonu 
başına değil de direk 
üretilen yenilenebilir 
elektrik megavat saat başına 
bir sertifika alınması. 
YEK-G’nin uluslararası 
alanda kabul gören ve 
yurt dışı piyasalarda da 
alınıp satılabilen bir şekle 
sokulması, yurt dışı karbon 
piyasaları ile entegre hale 
gelerek, sadece yurt içiyle 
sınırlı kalmamasını gerekli 
görüyoruz.” 

İKLİM KRİZİYLE 
MÜCADELEDE “KARBON 
AYAK İZİ” DÖNEMİ 

Güneş Enerjisi Sanayicileri 
ve Endüstrisi Derneği 
Başkanı Halil Demirdağ da 
karbon ayak izi konusunun 
iklim kriziyle mücadele 
eden tüm ülkelerin ana 
konusu olduğunu söyledi.  

Demirdağ, iklim krizinin 
birçok alandaki politikaların 
temelinde yer alacak 
olmasının uluslararası 
ticaretten finansmana kadar 
birçok faaliyet alanında 
şirketlerin “düşük karbon 
ayak izine” sahip olmalarını 
zorunlu kılacağını ifade etti.  
YEK-G sistemi sayesinde 
ihracatçıların ürünlerinin 
karbon ayak izini düşürme 
imkanına sahip olacağını 
dile getiren Demirdağ, 
“Özellikle ihracatta rekabetçi 
olabilmenin şartları 
arasına ucuz, kaliteli ve 
yüksek marka değeri gibi 
faktörlerin yanında düşük 
karbon ayak izi faktörü 
de girecek. Şirketlerimiz 
faaliyetlerini ‘iklim 
dostu’ diye tanımlarken 
bunu kanıtlayabilecek. 
Oluşturulan sistemin aynı 
zamanda yenilenebilir enerji 
yatırımlarını destekleyici 
işlev görmesi de ülkemizin 
temiz enerji üretim 
kapasitesini artmasını 
sağlayacak.” diye konuştu. 

YEK-G SEKTÖRE 
ŞEFFAFLIK GETİRECEK 

Jeotermal Enerji Derneği 
Genel Koordinatörü Elif 
Ferdal Karakaş da YEK-G 
piyasasının sisteme şeffaflık 
getirerek toplumun 
her kesiminde temiz 
enerji ve karbon ayak izi 
gibi kavramlara ilişkin 
farkındalık yaratacağını 
söyledi. 

YEK-G sisteminin 
tüketicilere kullandıkları 
elektriğin özellikleri 
konusunda bilgilendirme 
sağlayarak tercih seçeneği 
sunulmasının önünü 
açacağını belirten Karakaş, 
şunları kaydetti: 

“Jeotermal enerji 
yatırımcıları için ek bir 
gelirden öte, jeotermalin 
çevreci, yenilenebilir ve 
temiz enerji olduğunu 
gösteren ve sektöre prestij 
kazandıracak bir uygulama 
olacak. YEK-G belgesinin 
hayata geçmesi ve yurt dışı 
uygulamalarıyla benzer 
özelliklere, standartlara sahip 
olması, uyum sağlaması 
çok önemli. Çünkü bu 
sertifikalar yurt dışına da 
transfer edilebilecek, YEK 
üreticilerine asıl maddi 
getiriyi o zaman sağlayarak, 
yenilenebilir yatırımlarına 
destek olabilecek.”
Kaynak: www.itohaber.com

YEK-G BELGESİNE SAHİP FİRMALAR 
İHRACATTA REKABET AVANTAJI KAZANACAK 



ÜcretsizdirMayıs 2021 Sayı: 51

SGK MESLEK KODU BİLDİRİMİSGK MESLEK KODU BİLDİRİMİ
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası yasasının 
102. Maddesinin 1’inci 
fıkrasına 6728 sayılı 
yasanın 51’inci maddesi 
ile eklenen (n) bendinde 
“Muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesinde, 
sigortalıların işyerlerinde 
fiilen yaptıkları işe 
uygun meslek adı ve 
kodunu, gerçeğe aykırı 
bildiren her bir işyeri 
için aylık asgari ücreti 
geçmemek üzere meslek 
adı ve kodu gerçeğe aykırı 
bildirilen sigortalı başına 
asgari ücretin onda biri 
tutarında idari para 
cezası uygulanır.” hükmü 
getirilmiştir. 

Buna göre; 

Sigortalıların işyerlerinde 
fiilen yaptıkları işe uygun 
meslek adı ve kodunun 
gerçeğe aykırı bildirilmesi 
halinde, işverene gerçeğe 
aykırı bildirilen sigortalı 
başına aylık asgari 
ücreti geçmemek üzere, 
asgari ücretin onda biri 
tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır. 

Söz konusu idari para 
cezaları, işyeri bazında, 
gerçeğe aykırı bildirim 
yapılan her ay için ve her 
bir beyanname dönemi 

için uygulanacaktır. 
5510 sayılı Kanunun 
59’uncu maddesi gereğince 
Kanunun uygulamasına 
ilişkin işlemlerin SGK’ 
nın denetim ve kontrol 
ile görevlendirilmiş 
memurları eliyle 
yürütüldüğünden 
meslek adı ve kodunun 
gerçeğe aykırı olup 
olmadığı hususu SGK’nın 
denetim ve kontrol 
ile görevlendirilmiş 
memurları, mahkeme 
kararı, diğer kamu 
idarelerinin denetim 
elemanlarının kendi 
mevzuatları gereğince 
yapacakları soruşturma, 
denetim ve incelemelerden 
veya bankalar, döner 
sermayeli kuruluşlar, 
kamu idareleri ile 
kanunla kurulan kurum 
ve kuruluşlardan alınan 
bilgi ve belgelerden tespit 
edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu uygulama, 
muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi ile getirilen 
düzenleme olup, sadece 
muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi ile bildirilen 
sigortalılar için geçerlidir. 
Bu nedenle aylık prim 
hizmet belgesinde meslek 
kodunun yanlış bildirilmiş 
olması halinde işverene 
yaptırım uygulanması 
mümkün değildir. İşe 

giriş bildirgesinde meslek 
adı ve meslek kodu 
bölümü olup, sigortalı 
işe giriş bildirgesinde 
meslek adı ve kodunun 
gerçeğe aykırı olması 
halinde idari para cezası 
uygulanması da mümkün 
değildir. Çünkü cezanın 
kanuniliği ilkesinden 
hareketle, işe giriş 
bildirgesindeki meslek adı 
ve kodunun gerçeğe aykırı 
bildirilmesi halinde yasada 
herhangi bir yaptırım 
düzenlenmemiştir. 

Burada önemli olan işçinin 
yaptığı iştir. Çalışan işçinin 
mesleğinin (diplomasının) 
iktisatçı olmasına rağmen 
işyerinde sekreter olarak 
çalışması halinde bu kişi 
iktisatçı mesleğine uygun 
meslek kodu ile değil 
sekreter mesleğine karşılık 
gelen meslek kodu ile 
SGK’ya bildirilmelidir. 

Bu nedenle sigortalıların 
işyerlerinde fiilen 
yaptıkları işe uygun meslek 
adı ve kodunu gerçeğe 
aykırı bildirenlere idari 
para cezası uygulaması 
getirildiğinden, işçiler 
yaptıkları işe uygun meslek 
kodu ile bildirilmesi 
gerekmektedir. 

Kaynak: www.dunya.com

Gelir ve kurum geçici beyannamelerinin Gelir ve kurum geçici beyannamelerinin 
verilme ve ödeme süreleri verilme ve ödeme süreleri 

31 MAYIS’A KADAR UZATILDI
Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi 
beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 
ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan 
duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması 
nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi 
dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve 
ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.
 
Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
 
Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 
günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.
Kaynak: www.itohaber.com

Bireysel Emeklilik 
Sistemi (BES) hakkında 
yönetmelikte, 1 
Temmuz’dan itibaren 
geçerli olmak üzere 
yeni düzenlemelere 
gidildi. Buna göre, 
emeklilik yatırım fonları 
merkezi bir platformdan 
alınıp satılabilecek ve 
katılımcılar piyasadaki 
tüm şirketlerin 
fonlarını portföylerine 
ekleyebilecek. Ayrıca fon 
değişiklik hakkı da 6’dan 
12’ye çıkarıldı.

Bireysel Emeklilik 
Sisteminde fonların tek 
bir platformdan alınıp 
satılmasını sağlayan 
yasal düzenleme 
Resmi Gazete’ de 
yayımlandı. Fonlara 
ilişkin düzenlemeleri 
içeren Bireysel 
Emeklilik sistemi (BES) 
hakkında yönetmelikte, 
katılımcıların her bir 
sözleşmesi için yılda 
6 kez yapılabilen fon 
dağılımı değişikliği 12’ye 
çıkarıldı. BES’e ilişkin 
yapılan düzenlemeler 
1 Temmuz’dan itibaren 

geçerli olacak. 

ŞİRKETLERİN 
TÜM FONLARI 
KATILIMCILARA 
SUNMASI ZORUNLU 
OLACAK

Resmî Gazete’ de 
yayımlanan ve söz konusu 
yönetmeliğe hükümler 
ekleyen yönetmeliğe 
göre, Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
tarafından Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 
(SPK) görüşü alınarak 
Bireysel Emeklilik Fon 
Alım Satım Platformu’nda 
(BEFAS) işlem görecek 
başka şirketlerin kurucusu 
olduğu fonların, kurum 
tarafından belirlenecek 
emeklilik planlarına dahil 
edilerek katılımcılara 
sunulması zorunlu olacak. 
Yani bir başka deyişle, 
artık katılımcılar bireysel 
emeklilik sözleşmelerine 
piyasadaki tüm emeklilik 
fonlarını portföyüne 
ekleyebilecek. 
Bu kapsamda sunulacak 
fonların alım satımı, 

İstanbul Takas ve 
Saklama Bankası AŞ 
(Takasbank) tarafından 
SPK’nın ve kurumun 
uygun görüşü alınarak 
belirlenen uygulama 
esasları çerçevesinde 
BEFAS üzerinden 
gerçekleştirilecek. BEFAS 
üzerindeki fonlarda 
giriş aidatı, yönetim 
gider kesintisi ile fon 
toplam gider kesintisine 
yönelik kontrol işlemi 
uygulanmayacak

BES yönetmeliğinin 22/A 
maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan fon 
toplam gider kesintisi iade 
işlemine BEFAS üzerinden 
alınan diğer şirketlere 
ait fonlar üzerinden 
yapılan kesintiler dahil 
edilmeyecek, sadece 
katılımcının sözleşmesinin 
veya sertifikasının 
bulunduğu şirketin fonları 
dahil edilerek iade işlemi 
yapılacak. Uygulama 1 
Temmuz’da yürürlüğe 
girecek.

Kaynak: www.dunya.com

 Bireysel emeklilikte yeni dönem 
1 Temmuz’da başlıyor


