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TOBB ve Google’dan, küçük İşlet-
melerin dijitalleşmesi için işbirliği 
TOBB ve Google, Türk�ye'dek� küçük �şletmeler�n d�j�talleşmes�ne yönel�k 
“Küçük İşletmeler �ç�n Google” platformunu kullanıma sundu. Platform 
�şletmeler�n; d�j�tal dünyadak� varlıklarını, güçlend�rerek devam ett�reb�lmeler�ne 
destek sağlayacak. TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu; “Bu platform küçük 
�şletmeler�n �şler�n� d�j�tale taşımaları �ç�n b�r fırsat” derken Google Türk�ye Ülke 
D�rektörü Mehmet Keteloğlu, “Yen� normal koşullarında rekabet�n yolunun 
d�j�tale yönelmekten geçt�ğ�n�” söyled�.  S2S3

TİCARET SİCİLİ BELGELERİNDE YENİ DÖNEM!
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, t�caret s�c�l� belgeler�n�n artık e-belge olarak alınab�leceğ�n� 
b�ld�rd�. Çenes�z, yaptığı açıklamada, t�carete yönel�k d�j�tal dönüşüm çalışmalarına, korona v�rüs (Cov�d-
19) pandem�s� sebeb�yle hız kazandıran Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le T�caret 
Bakanlığının, yen� b�r düzenlemey� daha hayata geç�rd�ğ�n� bu kapsamda Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� 
(MERSİS) üzer�nden başlatılan elektron�k belge uygulamasında �ht�yaç hal�nde vatandaşların t�caret s�c�l� 
belgeler�ne �l�şk�n başvurularını elektron�k ortamda yapab�lecekler�n�, harç bedeller�n� sanal pos üzer�nden 
ödeyeb�lecekler�n� bel�rtt�. 

S2S4

Türk�ye'n�n COVID-19 �le mücadeles�nde, 1 Mart 2021'de 
“yer�nde karar” adıyla anılan yen� b�r uygulama dönem�ne 
g�r�ş yapıldı. Bu yen� dönemde, �ller arasındak� COVID-19 
r�sk� özel�ndek� farklılıklar, v�rüsün yayılımını sınırlamaya 
yönel�k merkez� ve yerel pol�t�kalara g�rd� oluşturmaya 
başladı. S2S4

Veri Sorumluları
Sicil Kayıt Tarihleri 

31 Aralık 2021 tarihine
uzatıldı...

KVKK, 11/03/2021 tar�hl� ve 2021/238 
sayılı Kararı �le; ülkem�zde halen 
etk�s�n� göstermeye devam eden 
koronav�rüs salgını neden�yle Ver� 
Sorumluları S�c�l�ne (S�c�l) kayıt 
yükümlülüğünün gereğ� g�b� yer�ne 
get�r�lmes� hususunda zorluklar 
yaşandığı gerekçes�yle S�c�le kayıt 
süreler�n�n uzatılmasına �l�şk�n b�rçok 
ver� sorumlusu veya bunların bağlı 
olduğu üst kuruluşlar, muhtel�f sektör 
tems�lc�ler� �le bazı kamu kurumları ve 
kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek 
k u r u l u ş l a r ı n ı n  t a l e p l e r � n � 
değerlend�rerek,  kayı t  süres�n� 
31.12.2021 tar�h�ne kadar uzattı. S2S5

EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ 
BELİRLEMEK İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.. S2S2

COVİD-19'dan Hangi İl Daha Çok Etkilendi?
2020 Elektrik Tüketimleri Değerlendirme Notu
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EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ 
BELİRLEMEK İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Türk�ye 100 programı 7. dönem başvurularının 
başlamasına �l�şk�n lansman toplantısında yaptığı konuşmada, tüm hızlı 

büyüyen ş�rketler� 'Türk�ye 100' programına katılmaya çağırdı. H�sarcıklıoğlu, 
“Türk�ye'n�n en hızlı büyüyen 100 ş�rket�n� dünya l�g�ne çıkarıyoruz" ded�. 
"En hızlı büyüyen 100 ş�rket�n" bel�rlend�ğ� "Türk�ye 100" programı 7. dönem 
başvurularına açıldı. TOBB öncülüğünde, Vodafone Bus�ness sponsorluğunda, 
Türk�ye Ekonom� Pol�t�kaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonom� ve 
Teknoloj� Ün�vers�tes� (TOBB ETÜ) �ş b�rl�ğ�nde düzenlenen program 
kapsamında, yen� �ş b�rl�ğ�n�n tanıtımı çevr�m �ç� yapıldı.
 TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, 2011 
�t�barıyla Türk�ye'de hızlı büyüyen ş�rketler� tesp�t etmek, bu ş�rketler�n 
görünürlüğünü artırmak ve başarılarını takd�r etmek �ç�n "Türk�ye 100" 
programını düzenled�kler�n� söyled�.
 Bu ş�rketler�n Türk�ye'n�n m�ll� gel�r artışının en az 10 katı üzer�nde 
büyüme performansı gösteren yıldız ş�rketler olduğunu aktaran H�sarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu: 
"Çalışan başı üret�mler�n�, yan� ver�ml�l�kler�n�, �st�hdamlarını d�ğer 
ş�rketlerden çok daha fazla artıran ş�rketlerd�r. D�j�tal teknoloj�y� etk�n b�r 
şek�lde kullanan, yen�l�kç�, genç, sürdürüleb�l�r ve yeş�l büyümeye önem veren 
ş�rketlerd�r. İy� yönet�len, geleceğ� parlak olan bu ş�rketler�n, önünün daha fazla 
açılmasını, daha fazla büyümeler�n� �st�yoruz. Bu ş�rketler�m�z�n yatırımcıya ve 
müşter�ye daha kolay ulaşmasını sağlamak, sadece yurt �ç�nde değ�l, yurt 
dışında da akt�f olmaları, daha çok �hracat yapmalarını �st�yoruz."
 H�sarcıklıoğlu, zeng�nleşmen�n, kalkınmanın anahtarının 
g�r�ş�mc�l�k olduğunun altını ç�zerek, her g�r�ş�mc�n�n ortalama 10 k�ş�ye 
�st�hdam sağladığını kaydett�. G�r�ş�mc�l�ğ�n hevesle ortaya çıktığına d�kkat� 
çeken H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�:
 "İşte Türk�ye 100 programıyla g�r�ş�mc� rol modeller�m�z�n sayısı 
artsın, buradak� her ş�rket, yen� g�r�ş�mc�lere örnek olsun �st�yoruz. Bütün 
gençler�m�z�n, kadınlarımızın, bu başarı h�kayeler�n� duymalarını �st�yoruz. 
Duysunlar k� onlar da g�r�ş�mc� olmaya daha fazla heves ets�nler."
 H�sarcıklıoğlu  Vodafone'un ş�rketlere ve KOBİ'lere sunacağı 
d�j�talleşme ve e-t�caret destekler�n� çok önemsed�ğ�n� bel�rterek, bugüne kadar 
Vodafone �le yaptıkları �ş b�rl�kler�n� anlattı.
  Bu yıl 7'nc� dönem� düzenlenen programa katılıma �l�şk�n 
H�sarcıklıoğlu, şu b�lg�ler� paylaştı: 
"Türk�ye 100 programında ş�rketler� 2017-2019 büyümeler�ne göre 
değerlend�receğ�z. Turk�ye100.tobb.org.tr web s�tes�nden ücrets�z b�r şek�lde 
başvuru yapab�l�rs�n�z. Ben, hızlı büyüyen tüm ş�rketler�m�z�, Türk�ye 100 
programına başvurmaya davet ed�yorum. Çünkü Türk�ye'n�n en hızlı büyüyen 
100 ş�rket�n� dünya l�g�ne çıkarıyoruz."
 Programa son başvuru tar�h� 31 Mart 2021 olarak bel�rlend�.

 -Vodafone Türk�ye Üst Yönet�c�s� Eng�n Aksoy
 Vodafone Türk�ye Üst Yönet�c�s� (CEO) Eng�n Aksoy �se, sunduğu 
ürün ve h�zmetlerle toplumun her kes�m�ne dokunan b�r ş�rket olarak, toplumsal 
dönüşümde öneml� b�r role sah�p olduklarını bel�rterek, şunları kaydett�:
  "Hedefled�ğ�m�z toplumsal dönüşümde KOBİ'ler�n de payı 
bulunuyor. Türk�ye ekonom�s�n�n can damarı olan KOBİ'ler, toplam 
�şletmeler�n yüzde 99,9'unu oluşturuyor. Bu �şletmeler�, geleceğ�n d�j�tal 
dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun b�r parçası olarak görüyoruz. 
KOBİ'ler�n d�j�tal pazarlama ve e-t�carete adaptasyonunu hızlandırmak �ç�n 
TOBB �le b�r kez daha güçler�m�z� b�rleşt�rd�k. Sponsoru olduğumuz 'Türk�ye 
100' programına KOBİ'ler �ç�n sunacağımız ücrets�z destek paketler�yle katkıda 
bulunacağız. TOBB Türk�ye 100 programı kapsamında katılan ve kazanan 
�şletmelere toplamda 12 m�lyon TL değer�nde fayda sağlamış olacağız. Bu �ş 
b�rl�ğ�yle, KOBİ'ler�m�z�n d�j�talleşmeye g�den yolda teknoloj�k gücümüzle 
yanlarında olduğumuzu göstermek �st�yoruz. KOBİ'ler�m�z kazanırsa, tüm 
Türk�ye kazanır. Vodafone Bus�ness çatısı altında, KOBİ'ler�n büyümes�ne 
d�j�tal çözümler�m�zle destek olmaya devam edeceğ�z."
-İşletmeler� bekleyen fırsatlar neler?
 Programa sponsor olan Vodafone Bus�ness, program �ç�n başvuruda 
bulunan tüm �şletmelere "Ver� Odaklı SMS" çözümünü, programda �lk 100'e 
g�ren �şletmelere �se "Facebook ve Instagram Reklam H�zmet�" �le b�rl�kte "E-
T�caret H�zmet Paket�"n� ücrets�z sunacak. Vodafone Bus�ness, bu ücrets�z ürün 
ve h�zmetlerle, "Türk�ye 100" programına katılan ve programı kazanan 
�şletmelere toplam 12 m�lyon TL değer�nde fayda sağlamış olacak.
 Vodafone Bus�ness, esnaf ve KOBİ'ler �ç�n b�r destek paket� de 
hazırladı. Buna göre, Vodafone müşter�s� olsun ya da olmasın, destek 
paket�nden yararlanmak �steyen tüm esnaf ve KOBİ'lere 3 ay süreyle ücrets�z 
d�j�tal pazarlama danışmanlığı sunulacak. Bu kapsamda, esnaf ve KOBİ'lere 
özell�kle arama motoru ve sosyal medya konularında destek ver�lecek.  
Vo d a f o n e  B u s � n e s s ' ı n  d e s t e k  p a k e t � n d e n  y a r a r l a n m a k  � ç � n 
"vodafone.com.tr/buyukdestek" adres�nden başvuruda bulunmak gerek�yor. 
Vodafone Bus�ness, yen� destek paket�yle, Türk�ye genel�nde tüm esnaf ve 
KOBİ'lere ulaşmayı hedefl�yor. Vodafone Buns�ness'ın sunduğu bu h�zmetten 
100 b�n esnaf ve KOBİ'n�n yararlanması durumu da, söz konusu müşter�lere 36 
m�lyon TL değer�nde fayda sağlanmış olacak. 
 2011 yılından bu yana gerçekleşt�r�len "Türk�ye 100" programına 
başvuran ş�rketler�n 2017-2019 dönem� satış gel�rler�, büyüme hızına göre 
değerlend�r�lecek ve satış gel�rler�n� en yüksek oranda artıran �lk 100 ş�rket 
bel�rlenecek. Bu ş�rketler�n kamuoyuna açıklanmasıyla b�rl�kte, büyümeler�n� 
devam ett�rmeler� �ç�n gerekl� unsurlardan b�r� olan görünürlük, TOBB 
öncülüğünde gerçekleşt�r�len programlarla sağlanacak. Bu sayede, söz konusu 

ş�rketler�n yen� ortaklara, müşter�lere ve tedar�kç�lere er�ş�m� kolaylaşacak.         
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TOBB ve Google, Türk�ye'dek� küçük �şletmeler�n d�j�talleşmes�ne 
yönel�k “Küçük İşletmeler �ç�n Google” platformunu kullanıma 
sundu. Platform �şletmeler�n; d�j�tal dünyadak� varlıklarını, 
güçlend�rerek devam ett�reb�lmeler�ne destek sağlayacak. TOBB 
Başkanı H�sarcıklıoğlu; “Bu platform küçük �şletmeler�n �şler�n� 
d�j�tale taşımaları �ç�n b�r fırsat” derken Google Türk�ye Ülke 
D�rektörü Mehmet Keteloğlu, “Yen� normal koşullarında rekabet�n 
yolunun d�j�tale yönelmekten geçt�ğ�n�” söyled�.Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le Google, küçük �şletmeler�n 
d�j�talleşmes� �ç�n �şb�rl�ğ�ne g�tt�. “Küçük İşletmeler �ç�n Google” 
adındak� platform; d�j�tal ekonom�n�n b�r gerçeğ� olarak 
�şletmeler�n �nternettek� varlığını oluşturması, müşter�ler�ne farklı 
onl�ne kanallar üzer�nden satış yapmasının desteklenmes� ve 
gel�şt�r�lmes� �ç�n yardımcı olacak. Cov�d-19 sürec�nde daha da ön 
plana çıkan d�j�tal ekonom� gerçeğ�ne, küçük �şletmeler�n uyum 
sağlaması ve bu alanda güçlend�r�lmes�n� amaçlayan platform; 
gerekl� ürün ve çözüm öner�ler�n� tek b�r noktada adım adım 
açıklıyor. Platform �şletmeler�n çevr�m�ç� ortamda �ht�yaç 
duydukları ürün, araç ve eğ�t�mler� ücrets�z olarak sunuyor.

 -H�sarcıklıoğlu'ndan, küçük �şletmelere çağrı

  'Küçük İşletmeler İç�n Google' platformunu değerlend�ren 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Cov�d-19 salgını �le 
b�rl�kte �ş yapma şek�ller�n�n değ�şt�ğ�ne �şaret ederek bu değ�ş�m�n 
kalb�nde �se d�j�talleşme araçlarının yer aldığını vurguladı. 
H�sarcıklıoğlu, ac�l �ht�yaçlar sonucunda b�rçok KOBİ'n�n, daha 
önceden b�ld�ğ� d�j�tal dönüşüm araçlarından faydalanab�ld�ğ�n� 
bel�rterek “Ş�md� �se Google �le b�rl�kte, küçük �şletmeler� d�j�tale 
taşımak �ç�n onlara yol gösterecek, rehberl�k edecek, Google'ın 
d�j�tal dönüşüm araçlarının tek b�r çatı altında toplandığı Küçük 
İşletmeler İç�n Google platformunu hayata geç�r�yoruz. Küçük 
�şletmeler �ç�n d�j�tal dönüşüm esnasında en zor süreç, doğru 
araçlara er�ş�m sağlayab�lmek.  G o o g l e  � l e  h a y a t a 
geç�rd�ğ�m�z bu platform �le küçük �şletmelere hem Google'ın 
sunduğu d�j�tal dönüşüm araçlarını göstermek �st�yor, hem de bu 
araçları adım adım açıklayarak doğru yöntemlerle kullanmalarını 
sağlamak �st�yoruz. Bu proje �le b�rçok küçük �şletmen�n kend�ler�n� 
d�j�tal dünyada daha görünür yapacaklarına ve süreçler�n� d�j�tale 
daha kolay taşıyacaklarına �nanıyorum” ded�.

 TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu şunları söyled�: “Projede 
hem d�j�tal dönüşüm konusunda gel�ş�m gösterm�ş �şletmeler �ç�n 
hem de daha henüz d�j�tal dönüşümüne başlamamış �şletmeler �ç�n 
b�rçok çözüm var. Eğer fiz�k� olarak b�r �ş�n�z varsa, b�r kopyasının 
d�j�talde olması gerek�yor. Google �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu proje 
küçük �şletmeler�n �şler�n� d�j�tale taşımaları �ç�n b�r fırsat. Küçük 
�şletmeler�n �ş�ne yarayacak b�rçok çözüm tek b�r çatı altında yer 
alıyor. Bu kapsamda tüm KOBİ'ler� bu projeden faydalanmaya 
davet ed�yorum.”

-Google Türk�ye'den küçük �şletmelere büyük destek

 Google Türk�ye Ülke D�rektörü Mehmet Keteloğlu, 
'Küçük İşletmeler �ç�n Google' �le �lg�l� görüşler�n� şu sözlerle d�le 
get�rd�: “KOBİ'lerle yaptığımız çalışmalardan elde ett�ğ�m�z en 
öneml� �ç görülerden b�r�, �şler�n� onl�ne ortama taşımak �ç�n adım 
adım yol gösteren, prat�k b�r kılavuza duyulan �ht�yaçtı. TOBB �le �ş 
b�rl�ğ�m�z kapsamında duyurduğumuz ve �şletmelere ücrets�z 
olarak sunulan 'Küçük İşletmeler �ç�n Google', KOBİ'ler�n 
d�j�talleşme yolculuğunu kolaylaştırmak �ç�n Google olarak 
sunduğumuz araçlara b�r yen�s�n� ekl�yor.

 Tüm dünyada ekonom�n�n �y�leşmes�nde hayat� rol 
üstlenecek olan küçük �şletmeler�n AB'dek� �şletmeler�n yüzde 
99'unu tems�l ederken, yen� �st�hdamın da yüzde 85'�n� yarattıklarını 

b�ld�renGoogle Türk�ye Ülke D�rektörü Mehmet Keteloğlu, 
“Ülkem�zde de durum farklı değ�l. TÜİK'�n 2019 ver�ler�ne göre de 
Türk�ye'de sanay� ve h�zmet sektörler�nde faal�yet gösteren KOBİ 
sınıfındak� 3 m�lyon 221 b�n g�r�ş�m, toplam g�r�ş�mler�n yüzde 
99,8'�n� oluşturuyor” ded�.

 Cov�d-19 �le beraber ürün ve h�zmet arama yolculuğuna 
onl�ne ortamda başlayan tüket�c� sayısı her geçen gün artarken, 
d�j�tal dünyada eks�ks�z şek�lde yer almak ve bu aramalarda 
müşter�ler�n karşısına çıkab�lmen�n �şletmeler açısından kr�t�k 
önem taşıdığını kaydeden Keteloğlu, “Yen� normal koşullarında 
büyümen�n ve rekabetç�l�ğ�n yolu, d�j�tale yönelmekten geçerken 
Google Türk�ye olarak �şletmeler� bu yolculuklarında 
desteklemekte kararlıyız” �fades�n� kullandı.

- Küçük İşletmeler �ç�n Google'da neler var?

 Dünya çapındak� küçük �şletmeler�n %70'�, �şler�n� 
yaparken zamandan tasarruf etmek �ç�n yardıma �ht�yaç 
duyduklarını, %65'ten fazlası da �şler�n� tanıtmalarına yardımcı 
olacak kullanımı kolay araçlar aradıklarını söylüyor. Bu açıdan 
çevr�m�ç� b�r varlığa sah�p olmak, günümüzde �ş başarısı açısından 
kr�t�k önem taşıyor.

 İşletmeler�n ücrets�z yararlanab�ld�kler� Küçük İşletmeler 
�ç�n Google �le doğru Google araçlarını seçerek çevr�m�ç� ortamda 
öne çıkmalarına, daha fazla müşter�ye ulaşmalarına ve daha ver�ml� 
çalışmalarına yardımcı olacak, “kend�ler�ne özel” b�r plan 
sunuluyor.

 Söz konusu plan çerçeves�nde Google Ben�m İşletmem, 
YouTube, Google Ads, G Su�te, Google Analyt�cs, Grow My Store, 
Google Doma�ns, Test My S�te ve Market F�nder g�b� ürünler�n �lk 
kez veya daha etk�n şek�lde kullanılmasına �l�şk�n öner�ler yer 
alıyor.

 Küçük İşletmeler �ç�n Google kapsamında �şletmelere 
�şler�n� d�j�tale nasıl taşıyacakları ve gel�şt�recekler� konusunda 
adım adım b�lg�ler veren Onl�ne Başarı Kılavuzu yer alıyor.

 S�tede ayrıca b�rçok zorluğu beraber�nde get�ren Cov�d-19 
salgını �le mücadeleye yönel�k �puçları ve �şletmeler�n yen� fırsatlar 
elde etmeler�n� destekleyen pazarlama araçlarından oluşan b�r 
koleks�yon sunuluyor.

 Öncel�kl� olarak küçük �şletmeler�n �ht�yaçları göz önünde 
bulundurularak gel�şt�r�lm�ş olmakla b�rl�kte, Küçük İşletmeler �ç�n 
Google'da daha büyük �şletmeler �ç�n de değer olab�lecek araç ve 
kaynaklar yer alıyor.

 KAYNAK LİNKLER:

Küçük İşletmeler �ç�n Google:

  https://smallbus�ness.w�thgoogle.com/�ntl/tr_tr/#!/

Google D�j�tal Türk�ye Platformu:

  https://grow.google/�ntl/tr

Grow My Store:

  https://growmystore.th�nkw�thgoogle.com/�ntl/tr_tr

Google Ben�m İşletmem:

  https://www.google.com/�ntl/tr_tr/bus�ness

D�j�tal Atölye:

   https://learnd�g�tal.w�thgoogle.com/d�j�talatolye

TOBB ve Google’dan,
 küçük İşletmelerin dijitalleşmesi için işbirliği 

https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/
https://grow.google/intl/tr
https://growmystore.thinkwithgoogle.com/intl/tr_tr
https://www.google.com/intl/tr_tr/business
https://learndigital.withgoogle.com/dijitalatolye
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Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, t�caret s�c�l� belgeler�n�n artık e-
belge olarak alınab�leceğ�n� b�ld�rd�.
Çenes�z, yaptığı açıklamada, t�carete yönel�k d�j�tal dönüşüm çalışmalarına, 
korona v�rüs (Cov�d-19) pandem�s� sebeb�yle hız kazandıran Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le T�caret Bakanlığının, yen� b�r düzenlemey� daha 
hayata geç�rd�ğ�n� bu kapsamda Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS) 
üzer�nden başlatılan elektron�k belge uygulamasında �ht�yaç hal�nde 
vatandaşların t�caret s�c�l� belgeler�ne �l�şk�n başvurularını elektron�k ortamda 
yapab�lecekler�n�, harç bedeller�n� sanal pos üzer�nden ödeyeb�lecekler�n� 
bel�rtt�.
 Cov�d-19 salgını sebeb�yle sosyal temasın en aza �nd�r�lmes�n� 
sağlamak, d�j�talleşen dünya düzen�ne uyum sağlamak ve üyeler�n hayatını 
kolaylaştırmak adına düzenlenen çalışmalara her anlamda ağırlık ver�ld�ğ�n� 
�fade eden Çenes�z, MERSİS üzer�nden yapılab�lecek e-belge �şlemler� 
hakkında şu b�lg�ler� verd�:
 "Odamızın bağlı olduğu Türk�ye Odalar ve Borsalar B�r�l�ğ� (TOBB) 
ve T�caret Bakanlığı İç T�caret Genel Müdürlüğü �şb�rl�ğ� �le t�caret s�c�l� 
müdürlükler�nce düzenlenen t�caret s�c�l� tasd�knames�, merkez nakl� belges�, 
�flas ve konkordato belgeler� �le firma durum belgeler�n�n elektron�k ortamda 
Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS) üzer�nde tem�n�n� sağlayan h�zmet 
14.05.2020 tar�h�nde devreye alınmıştı. 
 Oda olarak, üyeler�m�ze sunduğumuz h�zmet yelpazes�n�n 
gen�şlet�lmes�, h�zmete er�ş�m şekl� ve hızının arttırılması ve h�zmet kal�tes� 
bağlamında üyeler�m�z�n memnun�yet�n�n arttırılması amacıyla e-belge 
uygulaması s�stem�ne 12.03.2021 tar�h�nden �t�baren dah�l olmuş bulunuyoruz. 
Odamız aynı zamanda bu h�zmet� sunan 187 oda arasına g�rm�ş bulunmaktadır.
 Üyeler�m�z; hafta �ç� mesa� saatler� �çer�s�nde evler�nden, �ş 
yerler�nden çıkmadan, kısacası �nternet bağlantısı olan her yerden, Merkez� 
S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS) üzer�nden; T�caret S�c�l Tasd�knames�, Merkez 
Nakl� Belges�n�, İflas ve Konkordato Belges�n� ve firma durum belges�n� tem�n 
edeb�lecekler.
 Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS)'e g�r�ş yaparak e-belgeler�n� 
oluşturan üyeler�m�z, belge harçlarını sanal POS �le ödeyeb�lecekler. 
Ödemes�n� tamamlayan üyeler�m�z�n b�lg�ler�n�n, T�caret S�c�l Müdürlüğüne 
b�ld�r�lmes�n�n ardından, e-belge güvenl� e-�mza �le oluşturulacak. Sonrasında, 
üyeler�m�z talep ett�kler� belgeye Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS)'te 
bulunan, "Belge Başvuruları" bölümünden ulaşarak, çıktısını alıp 
kullanab�lecekler. Üyeler�m�z� bu kolaylıktan faydalanmaya davet 
ed�yorum."ded�.

Türk�ye'n�n COVID-19 �le mücadeles�nde, 1 Mart 
2021'de “yer�nde karar” adıyla anılan yen� b�r 
uygulama dönem�ne g�r�ş yapıldı. Bu yen� dönemde, 
�ller arasındak� COVID-19 r�sk� özel�ndek� 
farklılıklar, v�rüsün yayılımını sınırlamaya yönel�k 
merkez� ve yerel pol�t�kalara g�rd� oluşturmaya 
başladı.
 Geçt�ğ�m�z yıl boyunca gerek COVID-19 
özel�ndek� sınırlamalar gerekse ekonom�k 
bel�rs�zl�kler b�rçok k�ş� �ç�n gel�r kayıplarına neden 
oldu ve yüksek �ht�malle olmaya devam edecek. Bu 
çerçevede, COVID-19'un yayılımını önlemeye 
yönel�k önlemlerde olduğu g�b�, COVID-19'un 
tet�kled�ğ� ekonom�k kayıpların telafis�ne yönel�k 
atılan adımlarda da �llere göre farklılaşan 
yaklaşımları değerlend�rmen�n zamanı gelm�ş 
olab�l�r. Ekonom�k kayıpları telafi pol�t�kalarında da 
�ller arasındak� farklılaşmaları tanımlayab�lmek �ç�n 
hang� �ller�n COVID-19'dan daha fazla etk�lend�ğ�n� 
b�lmem�z gerek�yor.
 İl düzey�nde 2020 GSYH ver�ler�ne 11 aylık 
b�r gec�kme sonrası er�ş�leb�leceğ� öngörülüyor. Bu 
çerçevede, bu çalışmada �ller�n 2020 yılındak� 
ekonom�k performanslarını değerlend�reb�lmek �ç�n 
elektr�k tüket�mler�n� �l düzey�nde �nceled�k.
Çalışma kapsamında ortaya konulan bazı bulgular şu 
şek�lde özetleneb�l�r:

· 2019-2020 dönem�nde resm� GSYH 
�stat�st�kler�ne göre Türk�ye yüzde 1,76 
b ü y ü r k e n  a y n ı  d ö n e m d e  e l e k t r � k 
tüket�m�n�n de yüzde 1,74'lük artış �le 
GSYH'ye oldukça yakın b�r sey�r �zled�ğ� 
görülmekted�r.

· Her ne kadar ekonom� genel�nde b�r 
büyüme elde ed�lm�ş olsa da aynı dönemde 
14 �l�n daralma yaşadığı tesp�t ed�lmekted�r.

· Türk�ye'de 2020 yılında en büyük daralmayı 
yüzde 12,6'lık düşüş �le Antalya'nın 
yaşadığı görülmekted�r. Ed�rne yüzde 10,2 
daralırken, Muğla'nın yüzde 7,6 daraldığı ve 
Bursa'nın da yüzde 3,6 daraldığı tesp�t 
ed�lmekted�r.

· Antalya'dak� t�carethaneler�n elektr�k 
tüket�m�n�n yüzde 23 düzey�nde düştüğü, 
ayn ı  � ldek �  sanay �c � l e r �n  e l ek t r �k 
t ü k e t � m � n � n  � s e  y ü z d e  1 3  a r t t ı ğ ı 
görülmekted�r.

· B u r s a ' d a  h e m  s a n a y � n � n  h e m 
t�carethaneler�n elektr�k tüket�m�nde yüzde 
6'lık b�r düşüş yaşandığı görülmekted�r.

· Özetle, henüz �llere a�t 2020 ekonom� 
performanslarını b�lemesek de elektr�k 
tüket�m� ver�ler�, COVID-19'un farklı 
�llerde farklı etk�ler yaratab�ld�ğ�n� 
göstermekted�r. COVID-19'un farklı �llerde 
farklı r�sk düzeyler� teşk�l ett�ğ�n� beyan 
ett�ğ�m�z bu günlerde, �ller�n ekonom�k 
açıdan da pandem�den farklı kanallarla 
farklı ölçeklerde etk�lend�ğ�n� göz önünde 
bulundurmamız ve ekonom�k aktörlere 
y ö n e l � k  d e s t e k l e r �  b u  ç e r ç e v e d e 
düzenlemem�z �y� b�r pol�t�ka seçeneğ� 
olab�l�r.

 Kaynak:TEPAV

TİCARET SİCİLİ BELGELERİNDE 

YENİ DÖNEM!

COVİD-19'dan Hangi İl Daha Çok Etkilendi?
2020 Elektrik Tüketimleri Değerlendirme Notu
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TEPAV İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİNİN 
103'ÜNCÜ SAYISI YAYIMLANDI... 

Aralık ayında s�gortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,4 oranında artarak 21,1 
m�lyon olarak gerçekleşm�şt�r. Toplam s�gortalı çalışanların yüzde 72,2's�n� oluşturan 
s�gortalı ücretl� çalışan grupta artış yüzde 6,2 olurken, esnaf-ç�ftç� grubunda değ�ş�mler, 
sırasıyla, yüzde 0,8 ve yüzde -8,9 olmuştur. Ç�ftç� sayısında Ağustos 2019'dan �t�baren 
hızlanan daralma eğ�l�m� pandem�yle b�rl�kte der�nleşm�ş ve yıl genel�nde devam etm�şt�r. 
Kamu sektöründe s�gortalı çalışan sayısındak� artış �se yüzde 1,3'tür.

COVID-19 salgınının etk�led�ğ� sektörler�n �st�hdamında yüksek oranlı düşüşler 
devam etmekted�r. Bu sektörlerden konaklama ve y�yecekte yüzde 9,9, kültür, sanat, 
eğlence, d�nlence ve sporda yüzde 9,8 düzey�nde �st�hdam kaybı yaşanmıştır. Ayrıca, �dar� 
destek ve destek h�zmetler� faal�yet�nde de N�san-Mayıs 2020 dönem�ne benzer b�r daralma 
(yüzde 11,2) gözlenmekted�r. D�ğer taraftan, ev �ç� h�zmetler�n �çer�ld�ğ� hanehalklarının 
�şveren olarak faal�yet� sektöründek� yüzde 50 oranındak� daralma devam etmekted�r. 
Ancak, bu gruptan ev h�zmetler�nde 10 günden fazla çalışanlar sınıfına kısm� geç�şler 
mevcuttur.

İmalat, �nşaat, gayr�menkul faal�yetler� ve toptan ve perakende t�caret sektörler�nde 
2020 yılının en yüksek �st�hdam artışları gerçekleşm�şt�r. Yılın �k�nc� yarısında 
toparlanma gözlenen bu sektörlerde �st�hdam artışının yılsonuna doğru �vmelend�ğ� 
görülmekted�r. D�ğer taraftan, pandem� neden�yle öne çıkan �nsan sağlığı ve sosyal h�zmetler 
sektöründe de yüksek oranlı �st�hdam artışları (yüzde 43,3) sürmekted�r.

Son b�r yılda �şyer� sayısı 63 sektörde artmıştır. Aralık 2020'de Türk�ye genel�nde faal�yet 
gösteren �şyer� sayısı yüzde 3,7 artarak 1 m�lyon 961 b�n olmuştur. 21 b�n artış �le b�na �nşaatı 
sektörü �şyer� sayısı en fazla artan sektördür. Bu sektörü, perakende t�caret, ev h�zmetler�nde 
10 günden fazla çalışanlar �le gayr�menkul faal�yetler� sektörler� �zlem�şt�r. Salgında 
faal�yet� yoğunlaşan eczacılık ve eczacılığa �l�şk�n malzeme �malatı, yatılı bakım faal�yetler� 
ya da posta ve kurye faal�yetler� g�b� sektörlerde �şyer� sayısının hızla arttığı görülmekted�r.

Antalya'da pandem� sonrası sınırlı da olsa �lk kez �st�hdam artışı gözlenm�şt�r. D�ğer b�r 
tur�zm şehr� olan Nevşeh�r'de de daha olumlu b�r �st�hdam görünümünden bahsed�leb�l�r. 
D�ğer taraftan, doğu �ller�m�zden Kars (yüzde 2), S��rt (yüzde 3,1) ve Şırnak'ta (yüzde 3,5) da 
�st�hdamda sınırlı artışlar gözlenmekted�r. Ardahan ve Hakkar� yıl genel�nde �st�hdamı 
daralan �ller olarak öne çıkmaktadır. Bu �llerde Aralık 2020'de yıllık �st�hdam sırasıyla yüzde 
2,8 ve yüzde 2,6 oranında ger�lem�şt�r.

SON BİR YILDA İŞ YERİ SAYISI 63 SEKTÖRDE ARTARKEN ÇİFTÇİ SAYISI YÜZDE 8,9 DARALDI.

KVKK, VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİ YIL
SONUNA KADAR UZATTI... 

KVKK, 11/03/2021 tar�hl� ve 2021/238 sayılı Kararı �le; ülkem�zde halen etk�s�n� göstermeye devam eden 
koronav�rüs salgını neden�yle Ver� Sorumluları S�c�l�ne (S�c�l) kayıt yükümlülüğünün gereğ� g�b� yer�ne get�r�lmes� 
hususunda zorluklar yaşandığı gerekçes�yle S�c�le kayıt süreler�n�n uzatılmasına �l�şk�n b�rçok ver� sorumlusu veya 
bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtel�f sektör tems�lc�ler� �le bazı kamu kurumları ve kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının talepler�n� değerlend�rerek,

- Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mal� b�lanço toplamı 25 m�lyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel 
k�ş� ver� sorumluları �le yurtdışında yerleş�k gerçek ve tüzel k�ş� ver� sorumlularının S�c�le kayıt 
yükümlülüğünü yer�ne get�rmeler� �ç�n bel�rlenen süren�n 31.12.2021 tar�h�ne,

- Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mal� b�lançosu 25 m�lyon TL' den az olup ana faal�yet konusu özel 
n�tel�kl� k�ş�sel ver� �şleme olan gerçek ve tüzel k�ş� ver� sorumlularının S�c�le kayıt yükümlülüğünü yer�ne 
get�rmeler� �ç�n bel�rlenen süren�n 31.12.2021 tar�h�ne,

- Kamu kurum ve kuruluşları �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşu ver� sorumlularının S�c�le 
kayıt yükümlülüğünü yer�ne get�rmeler� �ç�n bel�rlenen süren�n 31.12.2021 tar�h�ne kadar uzatılmasına karar 
verd�.
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

TUTSO


