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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Dünya Gazetes� tarafından düzenlenen ve d�j�tal ortamda 
gerçekleşt�r�len Türk�ye'n�n Kadın L�derler� Ödül Tören�'nde, 'Kadının 

Dostu STK Ödülü'ne layık görüldü.Törene, TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu adına 
TOBB Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran katıldı. Kıran, 
H�sarcıklıoğlu'nun mesajını okudu.

Konu �le �lg�l� Bakanlığın web 
s�tes�nden yapılan açıklamada 
şöyle den�ld�:"Bakanlığımız 81 
�l val�l�ğ�ne İş Yerler�n�n 
Çalışma Saatler�  konulu 
genelge gönderd�. Genelgede, 
k o r o n a v � r ü s  s a l g ı n ı y l a 
mücadele v�rüsün yayılım hızını 
düşürmek amacıyla alınan 
tedb�rler kapsamında  daha önce 
v a l � l � k l e r e  g ö n d e r � l e n 
genelgeler� �le bazı �ş yerler�n�n 
açılış ve kapanış saatler�ne 
s ı n ı r l a m a l a r  g e t � r � l d � ğ � 
hatırlatıldı. 
 G e n e l g e d e  v a k a 
sayılarında yaşanan düşüş ve 
salgının seyr�nde görülen 
yavaşlama üzer�ne 1 Mart 2021 
tar �h �nde  Cumhurbaşkanı 
R e c e p  Ta y y � p  E r d o ğ a n 
b a ş k a n l ı ğ ı n d a  t o p l a n a n 
Kab�ne'de; uygulanmakta olan 
tedb�r ve kuralların �ller�n r�sk 
grubuna göre kademel� olarak 
esnet�lmes� kararlaştırılarak 
kontrollü normalleşme sürec�ne 
da�r temel usul ve esaslar 
bel�rlend�ğ� �fade ed�ld�. 
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 95,8 OLDU...81 İL VALİLİĞİNE
İŞ YERLERİNİN 

ÇALIŞMA SAATLERİ 
GENELGESİ GÖNDERİLDİ

Şubat 2021'de onaylanan 
Yerli Malı Belgesi Şubat 2020'ye göre %38 arttı...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddes� uyarınca 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tar�hl� 
ve 29118 sayılı Resm� Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Yerl� 
Malı Tebl�ğ� (SGM 2014/35)'ne göre TOBB tarafından Şubat 
2021'de 1.616 adet Yerl� Malı Belges� onaylandı.  S3

18 - 22 Ocak 2021

YATIRIMI DESTEKLENECEK
ÖNCELİKLİ ÜRÜNLER İÇİN ÇAĞRI TAKVİMİ BELLİ OLDU 

TOBB’A KADININ DOSTU”
STK ÖDÜLÜ 

TOBB’A KADININ DOSTU”
STK ÖDÜLÜ 
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YATIRIMI DESTEKLENECEK
ÖNCELİKLİ ÜRÜNLER İÇİN ÇAĞRI TAKVİMİ BELLİ OLDU 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü 
yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 
destekliyoruz." dedi.

İnfografiğe göre, "k�mya", "b�lg�sayar-elektron�k ve opt�k", 
"mak�ne", "eczacılık", "elektr�kl� teçh�zat", "ulaşım araçları", 
"tıbb� c�haz" veya bu 7 alanda sektörün gel�ş�m� �ç�n kr�t�k önem� 
olan d�ğer sektörlerden seç�len 919 ürün ve yen�l�kç� alan 
bel�rlend�.

 Ürünler seç�l�rken, car� açığa katkı ve �hracat potans�yel�, ürün 
karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksler�, yatırım başına katma 
değer, ürün �ler�-ger� bağlantıları g�b� temel kr�terler d�kkate 
alındı.

 Bu kapsamdak� yatırımlara, yatırım yer� tahs�s�, enerj� ve 
sermaye desteğ�, KDV �st�snası, n�tel�kl� personel desteğ� ve 
verg� �nd�r�m�n�n de aralarında bulunduğu çeş�tl� destekler 
sağlanacak.

4 çağrıya çıkılacak

 Program kapsamında 2021'de 4 çağrıya çıkılması planlandı. 
Ulaşım araçları, elektron�k, elektr�kl� teçh�zat ve mak�ne 
sektöründek� yatırımlara �l�şk�n mart-n�san dönem�nde "Mob�l�te 
Çağrısı" açılacak.

 Mayıs-haz�ran dönem�nde çıkılacak "Sağlık ve K�mya Ürünler� 
Çağrısı" �le eczacılık, tıbb� c�haz ve k�mya sektöründek� öncel�kl� 
ürünlere yönel�k yatırımlar desteklenecek.

 Program çerçeves�nde "D�j�tal Dönüşüm" çağrısına temmuz-
ağustos dönem�nde, "Üret�mde Yapısal Dönüşüm" çağrısına da 
eylül-ek�m dönem�nde çıkılacak.

 "Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programı" hakkında detaylı 
b�lg�lere "www.hamle.gov.tr" adres� üzer�nden ulaşılab�l�yor.

 Mak�ne sektöründe 2 m�lyar l�ralık yatırım desteklenm�şt�

 Program kapsamında �lk aşamada, mak�ne sektöründe açılan 
çağrıyla 2 m�lyar l�ralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemel� 
�malat mak�neler� g�b� yüksek teknoloj�l� ürün yatırımları 

desteklenm�şt�.Resm� Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe g�ren Öncel�kl� Ürün L�stes� Tebl�ğ�'nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Tebl�ğ �le program kapsamında 7 odak sektörde yerl� üret�m�n sağlanması veya üret�m kapas�tes�n�n artırılması �ç�n destek ver�lecek 
ürünler�n l�steler� �lan ed�lm�şt�.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ocak’ta 929 Yatırım Teşvik Belgesi Verdi

Bakanlığın, Ocak 2021 dönem� 
yatırım teşv�k belges� l�stes� Resm� 
Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 

ocakta 929 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. 
Belge alan projeler�n sab�t yatırım tutarı 14 
m�lyar 367 m�lyon 528 b�n 371 l�ra olarak 
hesaplandı.     

Bu yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 26 
b�n 135 k�ş�n�n �st �hdam ed�lmes� 

planlanıyor.Öte yandan, sab�t yatırım tutarı 
551 m�lyon 419 b�n 365 l�ra olan ve 2 b�n 
214 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� öngörülen 86 
yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�. B u 
dönemde ,  ya t ı r ım  t e şv �k  be lges � 
tamamlama v�zes� alan firmaların sab�t 
yatırım tutarı 3 m�lyar 434 m�lyon 924 b�n 
626 l�ra, bu firmalarda �st�hdam ed�len k�ş� 
sayısı 9 b�n 245 olarak gerçekleşt�.
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Şubat 2021'de onaylanan 
Yerli Malı Belgesi Şubat 2020'ye göre %38 arttı...
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 
29118 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)'ne göre TOBB tarafından Şubat 2021'de 

1.616 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.  

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddes� uyarınca 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 
tar�hl� ve 29118 sayılı Resm� Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�ren Yerl� Malı Tebl�ğ� (SGM 2014/35)'ne göre TOBB tarafından 
Şubat 2021'de 1.616 adet Yerl� Malı Belges� onaylandı. 
 Şubat 2021'de s�stemde akt�f halde 1.578 Yerl� Malı 
Belges� bulunuyor. Akt�f durumdak� 1.578 belgen�n 937's� yüksek 
ve orta-yüksek teknoloj� düzey�nde, 641'� orta-düşük ve düşük 
teknoloj� düzey�nde. 
 Şubat ayında onaylanan yerl� malı belgeler�n�n; 423'ü 

İstanbul'da, 355'� Ankara'da, 96'sı Konya'da, 89'u Tek�rdağ'da, 74'ü 
Adana'da, 66'sı İzm�r'de, 44'ü Kocael�'nde, 43'ü Bursa'da, 26'sı 
Gaz�antep ve Man�sa'da, düzenlend�.
  Şubat 2021'de Şubat 2020'ye (445) göre %38 oranında b�r 
artış �le 1.616 Yerl� Malı Belges� onaylandı.
  2021 yılının �lk �k� ayında 2020 yılındak� (582) aynı 
döneme göre %23,3'lük b�r artışla 3.080 adet Yerl� Malı Belges� 
onaylandı.
  TOBB Yerl� Malı Belges� Ver� Tabanındak� Akt�f Yerl� 
Malı Belgeler�n�n toplam sayısı 15.936 olarak bel�rlend�.

ŞUBAT 2021'DE SANAYİ KAPASİTE RAPORU
ŞUBAT 2020'YE GÖRE YÜZDE 10,5 ARTTI
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� tarafından Şubat 2021'de 
onaylanan kapas�te raporu sayısı Şubat 2020'ye göre 383 adet 
(%10.5) artarak 4.015 adet oldu. 

 Şubat ayında onaylanan 4.015 kapas�te raporunun; 1135'� 

İstanbul'da, 303'ü Bursa'da, 254'ü Ankara ve İzm�r'de,  208'� 

Konya'da, 138'� Gaz�antep'de, 127's� Kocael�'nde, 101'� Adana'da, 

82's� Tek�rdağ'da, 77's� Den�zl�'de, düzenlend�.

  TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f kapas�te 

raporlarının toplam sayısı Şubat 2020'de 76.419 �ken 3.585 adet 

(%4.7) artışla 80.004 adede ulaştı.

 Akt�f Kapas�te Raporlarına göre toplam çalışan sayısı �se 

Şubat 2020'de 3.204.292 �ken 122.224 adet (%3.8) artarak, Şubat 

2021'de 3.326.516 olarak bel�rlend�.

 Kapas�te raporları; tezgâh, c�haz, mak�ne g�b� muharr�k 

kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamuller�, özell�k, 

�çer�k, b�leş�m veya şekl�n� kısmen veya tamamen değ�şt�rmek 

amacıyla �şleyerek, ser� halde veya standart olarak yen� b�r ürün 

üreten �şyerler� �le yer altı kaynaklarının çıkarılıp �şlend�ğ� yerler� 

�şletenler ve b�l�ş�m teknoloj�s� �le yazılım üretenler �ç�n yereldek� 

Odalar tarafından düzenlen�yor ve TOBB tarafından onaylanıyor.

Yok Böyle Bi’

Lezzet www.turhaltso.org.tr

TUTSO
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Dünya Gazetes� tarafından düzenlenen ve d�j�tal 
ortamda gerçekleşt�r�len Türk�ye'n�n Kadın L�derler� Ödül 
Tören�'nde, 'Kadının Dostu STK Ödülü'ne layık görüldü. 
Törene, TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu adına TOBB Yönet�m 
Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran katıldı. Kıran, 
H�sarcıklıoğlu'nun mesajını okudu.
 TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu'nun mesajı şöyle; 
 “Çok kıymetl� kadın g�r�ş�mc� kardeşler�m, hep�n�z� 
saygıyla selamlıyorum. S�zler, �ş hayatında g�derek daha fazla yer 
aldıkça, ülkem�z�n de güçlend�ğ�n� b�zzat görüyorum.
Hayatın her alanında gösterd�ğ�n�z başarılarla, bulunduğunuz yer� 
ve bunun daha da �ler�s�n�, hak ett�ğ�n�z� göster�yorsunuz. Z�ra 
kadının el�n�n değmed�ğ� b�r ekonom�, büyüyemez. Kadını köşede 
bırakan z�hn�yet, �lerleyemez.
 İşte b�z de bu yüzden ded�k k�; kadınlarımız her �ş� başarır. 
Bu v�zyonla 81 �lde kadın g�r�ş�mc� kurullarımızı kurduk. Şu an 7 
b�n� aşan kadın g�r�ş�mc� üyes�yle, en büyük kadın meslek örgütü 
hal�ne geld�k. Aynı zamanda kadın g�r�ş�mc� sayımızı da �k�ye 
katladık.
 Kadın G�r�ş�mc�ler Kurulumuz, b�r de çok öneml� kadın 
l�der çıkardı. Sayın Ruhsar Pekcan, T�caret Bakanımız oldu.
 TOBB ve Kadın G�r�ş�mc�ler Kurulumuz, bundan sonra da, 
her zaman s�zler�n yanında olacaktır. Kend�ler�, a�leler�, ülkeler� 
�ç�n gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza, b�r kez daha 
şükranlarımı sunuyorum.
 Bu güzel etk�nl�ğ�n hayata geçmes�n� sağlayan Dünya 
Gazetes�n� tebr�k ed�yorum. Doğru b�r v�zyonla hareket ederek, 
hem, mar�fet �lt�fata tab�d�r d�yorlar. Hem de, başarılı kadınlarımızı 
ön plana çıkarıyor, onları tanıtıyor ve gençler�m�z� �ç�n de rol 
model olmalarını sağlıyorlar.
 İş dünyası, s�yaset, b�l�m, eğ�t�m, kültür, sanat ve spor 
yaşamında, büyük başarılara �mza atan kadınlarımızla gurur 
duyuyorum. Ödüle layık görülen, tüm l�der kadınlarımızla �ft�har 
ed�yorum. Her b�r�n�z� ayrı ayrı tebr�k ed�yor, başarılarınızın 
devamını d�l�yorum”. 

Konu �le �lg�l� Bakanlığın web s�tes�nden 
yapılan açıklamada şöyle den�ld�:
 "Bakanlığımız 81 �l val�l�ğ�ne İş 
Yerler�n�n Çalışma Saatler� konulu 
genelge gönderd�. Genelgede, koronav�rüs 
salgınıyla mücadele v�rüsün yayılım hızını 
düşürmek amacıyla alınan tedb�rler 
kapsamında  daha önce val�l�klere 
gönder�len genelgeler� �le bazı �ş yerler�n�n 
açılış ve kapanış saatler�ne sınırlamalar 
get�r�ld�ğ� hatırlatıldı. 
 Genelgede vaka sayılarında yaşanan 
düşüş ve salgının seyr�nde görülen 
yavaşlama üzer�ne 1 Mart 2021 tar�h�nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan 
başkanlığında toplanan Kab�ne 'de; 
uygulanmakta olan tedb�r ve kuralların 
�ller�n r�sk grubuna göre kademel� olarak 
esnet�lmes� kararlaştırılarak kontrollü 
normalleşme sürec�ne da�r temel usul ve 
esaslar bel�rlend�ğ� �fade ed�ld�. 
 Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca 
tesp�t ed�len kr�terlere göre �ller 4 ayrı r�sk 
grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) 
ayrılarak salgınla mücadeledek� tedb�r 
sev�yeler� bel�rlenerek, her b�r r�sk 
grubunda uygulanacak tedb�rler kamuoyu 
�le paylaşıldığı vurgulanan genelgede, 
düşük, orta ve yüksek r�sk grubunda 
bulunan �llerde, lokanta, restoran, 
kafeterya, pastane, tatlıcı vb. g�b� yeme 
�çme yerler� �le kıraathane ve çay bahçes� 
g�b� �ş yerler� �ç�n 07.00-19.00 saatler� 
arasında % 50 kapas�te �le müşter�ler�ne �ş 
yer�nde h�zmet sunacak şek�lde çalışab�lme 
�mkânı get�r�ld�ğ� �fade ed�ld�. 
 Genelgede, daha önce açılış-kapanış 
saatler� bel�rlenm�ş olan �ş yerler�n�n de 
(bakkal, market, manav, kasap, berber, 
kuaför ve güzel l �k salonu,  terz� , 
ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatler�n�n 
düşük, orta ve yüksek r�sk grubundak� 
�llerde 07.00-20.00 saatler� arası olarak 
bel�rlend�ğ� bel�rt�ld�.
 Val� ve kaymakamlarca bel�rt�len 
esaslar doğrultusunda Umum� Hıfzıssıhha 
Kanununun 27 nc� ve 72 nc� maddeler� 
uyarınca İl/İlçe Umum� Hıfzıssıhha 
Kurulları kararları �ved�l�kle alınacak..

TOBB’A KADININ DOSTU”

STK ÖDÜLÜ 

81 İL VALİLİĞİNE 
İŞ YERLERİNİN 
ÇALIŞMA SAATLERİ 

GENELGESİ GÖNDERİLDİ
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

TUTSO


