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T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptıkları 
düzenlemeyle  yen�  dönemde kuyum 
t�caret�n�n, �şletmes� adına yetk� belges� alan 

tac�rler �le esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağını 
bel�rterek, "Kuyum �şletmeler�n�n 31 Aralık 2021'e 
kadar yetk� belges� almaları gerek�yor." �fadeler�n� 
kullandı.
 Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 
perakende kuyum t�caret�n� düzenleyen söz konusu 
yönetmel�ğe �l�şk�n değerlend�rmede bulundu. 
 Kuyum sektörüne yönel�k düzenlemen�n, 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde sektör 
tems�lc�ler�n�n yanı sıra �lg�l� tarafların görüş ve 
katkıları alınarak hazırlandığına �şaret eden Pekcan, 
"Düzenlemeyle kuyumculuk faal�yetler�nde h�zmet 

kal�tes�n�n artırılmasını, haksız rekabet�n ortadan 
kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmes�n� 
amaçlıyoruz." değerlend�rmes�nde bulundu.
 Pekcan,  düzenlemeyle  kuyumculuk 
faal�yetler�n�n ad�l rekabet koşulları altında 
yapılmasının ve sektörün daha n�tel�kl� hale 
get�r�lerek sağlıklı b�r �şley�şe kavuşturulmasının 
hedeflend�ğ�n� b�ld�rd�.Yen� dönemde kuyum 
t�caret�n�n, �şletmes� adına yetk� belges� alan tac�rler 
�le esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağını 
vurgulayan Pekcan, hal�hazırda faal�yette olan kuyum 
�şletmeler�n�n 31 Aralık 2021'e kadar durumlarını 
Yönetmel�ğe uygun hale get�rerek yetk� belges� 
almaları gerekt�ğ�n� kaydett�.

Mart Ayı Tarım
Ürünleri Üretici Fiyat

 Endeksi Açıklandı

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK) ,Mar t  ay ına 
�l�şk�n Tarım Ürünler� 

Üret�c� F�yat Endeks� (Tarım 
ÜFE) ver�ler�n� açıkladı. Tarım 
Ürünler� Üret�c� F�yat Endeks� 
(Tarım ÜFE) martta b�r öncek� 
aya göre yüzde 2,52, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 22,06 
artış gösterd�.

 Buna göre, söz konusu 
endekste martta b�r öncek� aya 
göre yüzde 2,52, geçen yılın 

Aralık ayına göre yüzde 8,39, 
geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 22,06 ve 12 ayl ık 
ortalamalara göre yüzde 17,68 
artış gerçekleşt�. Sektörlerde b�r 
öncek� aya göre değ�ş�me 
bakıldığında, balık ve d�ğer 
balıkçılık ürünler�nde yüzde 
1,93, tarım ve avcılık ürünler� 
ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 
2,47, ormancılık ürünler� ve 
�lg�l� h�zmetlerde yüzde 5,72 
artış kayded�ld�.

Sanayi Üretiminde 
Artış Eğilimi Sürüyor.

OKA 2020 Yılı MDP Turizm ve OSB Altyapı
Desteği Projeleri Sözleşmeleri İmzalandı...
 OKA 2020 Yılı Mal� Destek Programı kapsamında 
uygulamaya değer görülen Tur�zm ve OSB Altyapı Desteğ�  
Projeler�  Sözleşmeler� törenle �mzalandı. 
 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen 
programda Tokat OSB D�j�tal Altyapı Projes�, N�ksar OSB Evsel 
Atıksu Yen�leneb�l�r  Enerj� Destekl� Arıtma S�stem� Projes�, 
Turhal OSB Evsel Atık Su Arıtma Tes�s� Projes�, Z�le OSB Alt 
Yapı İy�leşt�rme ve Gel�şt�rme Projes� �le OSB'lere 5,9 m�lyon 
TL.,  Ballıca Mağarası Güdümlü Projes� �le 10 m�lyon TL. h�be 
desteğ� sağlandı.

 Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa 
Varank, sanay� üret�m�n�n şubatta geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 8,8, b�r öncek� aya göre 
yüzde 0,1 arttığını bel�rterek, "Aynı ayda, 
yıllık sanay� üret�m�n� en çok artıran G-20 
ülkeler�nden b�r�s� olduk." �fades�n� kullandı. 
Bakan Varank, Tw�tter hesabından yaptığı 
paylaşımda, şubat ayına �l�şk�n sanay� üret�m 
endeks� ver�ler�n� değerlend�rd�. 

OKA Uygulamalı 
e-ihracat Danışmanlık 
Desteği Başvuruya 
Açıldı...
 Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA), bölge 
�ller�nde faal�yet gösteren ve e-�hracat yapmak �steyen 
�şletmelere ücrets�z olarak "Uygulamalı E-İhracat 
Danışmanlık Desteğ�" sağlayacak. Orta Karaden�z 
Kalkınma Ajansı (OKA), bölge �ller�nde faal�yet gösteren 
ve e-�hracat yapmak �steyen �şletmelere ücrets�z olarak 
"Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteğ�" sağlayacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Zorunluluğuna  40 Meslek
Daha İlave Edildi...
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı'nca 

aralarında, elektr�k tes�satçısı, elektr�k ve doğal 
gaz sayaç sökme-takma elemanları, ç�mento 

üret�m elemanı, tıbb� atık toplayıcısı, mermer doğal taş 
ocakçısı ve yer altı hazırlık �şç�s�n�n de olduğu 40 
meslek �ç�n yeterl�l�k belges� zorunluluğu get�r�ld�. 
Eğ�t�m ve �st�hdam arasındak� uyumu sağlama görev�n� 
yer�ne get�ren Meslek� Yeterl�l�k Kurumu (MYK), 
n�tel�kl� �nsan kaynağının oluşması �ç�n mesleklere 
standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ed�yor. 
Bu doğrultuda �ş kazaları açısından yüksek r�sk 

grubundak� "tehl�kel�" ve "çok tehl�kel�" sınıftak� 143 
meslekte, belgel� çalışan şartı bulunan Kurum, 
paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek �ç�n daha belge 
zorunluluğu get�rd�. Buna göre, madenc�l�k ve enerj� 
sektörler�ndek� meslekler başta olmak üzere; aralarında 
elektr�k tes�satçısı, elektr�k ve doğal gaz sayaç sökme-
takma elemanları, ç�mento üret�m elemanı, mermer 
doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık �şç�s�n�n de 
aralarında olduğu 40 meslekte, Meslek� Yeterl�l�k 
Belges� olmayanlar 10 N�san 2022'den �t�baren 
çalışamayacak.
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı'nca aralarında, elektr�k 
tes�satçısı, elektr�k ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, 
ç�mento üret�m elemanı, tıbb� atık toplayıcısı, mermer doğal taş 
ocakçısı ve yer altı hazırlık �şç�s�n�n de olduğu 40 meslek �ç�n yeterl�l�k 
belges� zorunluluğu get�r�ld�.

 Eğ�t�m ve �st�hdam arasındak� uyumu sağlama görev�n� yer�ne 
get�ren Meslek� Yeterl�l�k Kurumu (MYK), n�tel�kl� �nsan kaynağının 
oluşması �ç�n mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya 
devam ed�yor. Bu doğrultuda �ş kazaları açısından yüksek r�sk 
grubundak� "tehl�kel�" ve "çok tehl�kel�" sınıftak� 143 meslekte, belgel� 
çalışan şartı bulunan Kurum, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek 
�ç�n daha belge zorunluluğu get�rd�.

 Buna göre, madenc�l�k ve enerj� sektörler�ndek� meslekler 
başta olmak üzere; aralarında elektr�k tes�satçısı, elektr�k ve doğal gaz 
sayaç sökme-takma elemanları, ç�mento üret�m elemanı, mermer doğal 
taş ocakçısı ve yer altı hazırlık �şç�s�n�n de aralarında olduğu 40 
meslekte, Meslek� Yeterl�l�k Belges� olmayanlar 10 N�san 2022'den 
�t�baren çalışamayacak.

Belge Zorunluluğuyla İş Kazaları Yüzde 25 Azaldı

 İş kazalarının asgar�ye �nd�r�lmes�, üret�mde ver�ml�l�k ve 
etk�nl�ğ�n sağlanmasını amaçlayan Meslek� Yeterl�l�k Belge 
zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Belge zorunluluğu 
sayes�nde "tehl�kel�" ve "çok tehl�kel�" sınıftak� mesleklerde �ş kazaları 
yüzde 25 azaldı. Yen� eklenen 40 meslekle b�rl�kte, "tehl�kel�" ve "çok 
tehl�kel�" sınıfta olup Meslek� Yeterl�l�k Belges� zorunluluğuna sah�p 
meslek sayısı 183'e yükseld�.

Sınav ve Belge İç�n 1 M�lyar 120 M�lyon L�ra Ödend�

 Çalışanlara �lave mal� yük get�rmeyen belge zorunluluğunda, 
sınav ve belgelend�rme ücretler�, İşs�zl�k S�gortası Fonu'ndan 
karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 m�lyon 200 b�n belgel� 
çalışan �ç�n toplam 1 m�lyar 120 m�lyon 574 b�n l�ra ödeme yapıldı.

 MYK, N�san 2021 �t�barıyla 1 m�lyon 366 b�n�, belge 
zorunluluğu bulunan mesleklerdek�ler olmak üzere 1 m�lyon 575 b�n 
çalışana Meslek� Yeterl�l�k Belges� verd�.

 A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığının tebl�ğ�yle 
Meslek� Yeterl�l�k Belges� zorunluluğu get�r�len 40 meslek şöyle:

“B�tk�sel Yağ Üret�n Operatörü Sev�ye 4, Ç�mento Üret�m Elemanı 
Sev�ye 2, Ç�mento Üret�m Elemanı Sev�ye 3, Ç�mento Üret�m Elemanı 
Sev�ye 4, Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Sev�ye 3, Elektr�k 
Dağıtım Şebekes� Hat Bakım Görevl�s� Sev�ye 4, Elektr�k Dağıtım 
Şebekes� İşletme Bakım Görevl�s� Sev�ye 3, Elektr�k Dağıtım Şebekes� 
Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevl�s� Sev�ye 4, Elektr�k Sayacı 
Sökme/Takma Elemanı Sev�ye 4, Elektr�k Tes�satçısı Sev�ye 3, Elektr�k 
Tes�satçısı Sev�ye 4, Elektr�k Tes�satçısı Sev�ye 5, Elektron�k ve 
Elektr�kl� Ürünler Serv�sç�s� Sev�ye 4, Cam Kes�m Elemanı Sev�ye 3, 
Endüstr�yel Cam Isıl İşlem Elemanı Sev�ye 4, Endüstr�yel Cam İşleme 
Elemanı Sev�ye 4, Endüstr�yel Cam Kes�m Elemanı Sev�ye 4, 
Endüstr�yel Yalıtım Camı Üret�m Elemanı Sev�ye 3 Endüstr�yel 
Taşımacı Sev�ye 3, Görüntü ve Ses S�stemler� Elemanı Sev�ye 4, İpl�k 
B�t�m İşler� Operatörü Sev�ye 3, İpl�k Eğ�rme Operatörü Sev�ye 3, 
İzabec� Sev�ye 4, Kent İç� Raylı S�stemler Katener Bakım Elemanı 
Sev�ye 4, Kırma Eleme Tes�s Operatörü Sev�ye 3, Mekan�zasyon İşç�s� 
(Maden) Sev�ye 4, Mekan�ze Kazı Operatörü Sev�ye 4, Mermer 
Doğaltaş Ocakçısı Sev�ye 3, Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 
Sev�ye 4, Pres İşç�s� (Maden) Sev�ye 4, Presç� Sev�ye 3, Presç� Sev�ye 4, 
Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehl�kel� Atık Toplayıcısı Sev�ye 3, Sağlık 
Kuruluşları Kaynaklı Tıbb� Atık Toplayıcısı Sev�ye 3, Sebze ve Meyve 
Konserves� Üret�m Operatörü Sev�ye 4, Sos Üret�m Operatörü Sev�ye 4, 
Tel Mak�neler� Operatörü Sev�ye 4, Term�nal Çek�c� Operatörü Sev�ye 
3, Yeraltı Hazırlık İşç�s� Sev�ye 3, Yeraltı Hazırlık İşç�s� Sev�ye 4”

Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı (OKA), bölge �ller�nde 
faal�yet gösteren ve e-�hracat yapmak �steyen 
�şletmelere ücrets�z olarak "Uygulamalı E-İhracat 

Danışmanlık Desteğ�" sağlayacak. Orta Karaden�z Kalkınma 
Ajansı (OKA), bölge �ller�nde faal�yet gösteren ve e-�hracat 
yapmak �steyen �şletmelere ücrets�z olarak "Uygulamalı E-
İhracat Danışmanlık Desteğ�" sağlayacak.
 OKA, Katma Değerl� Üret�m ve İhracat Sonuç Odaklı 
Programı çalışmaları kapsamında, TR83 Bölges�nde (Amasya, 
Çorum, Samsun, Tokat) üret�m sürec�nde oluşturulan değer�n ve 
üret�len ürünler�n �hraç ed�leb�l�rl�ğ�n�n artırılması �le �hracat 
yapan �şletme sayısının artırılması �ç�n çeş�tl� çalışmalar 
yürütüyor. Bu çerçevede bölge �ller�nde faal�yet gösteren ve e-
�hracat yapmak �steyen �şletmelere ücrets�z olarak "Uygulamalı 
E-İhracat Danışmanlık Desteğ�" sağlanacak.
 Başvuru yapacak �şletmeler�n hal�hazırda �hracat 
yapması ve/veya e-t�caret faal�yet� yürütmes� şartı aranıyor. 
İşletmeler�n �ht�yaçlarına ve mevcut dış t�caret b�lg� ve deney�m 
düzey�ne uygun olarak tasarlanacak danışmanlık desteğ�n�n 
uygulama sürec� 8 ay olarak planlanıyor. Programa başvuru 
formunda bel�rt�len kıstasları büyük ölçüde karşılayab�len 
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat �ller�nden toplam 20 firma 
dah�l ed�lecek. Başvurular 22 N�san 2021 tar�h�ne kadar 
OKA'nın �nternet adres�nden yapılab�lecek.
Program �çer�ğ�
 Özell�kle Kov�d-19 salgını �le büyük b�r �lerleme 
kaydeden e-t�caret uygulamaları kapsamında firmaların e-
�hracat sürec�n�n tüm aşamaları hakkında deney�m sah�b� olması 
ve fi�len e-�hracat yapab�lecek kapas�teye gelmes� hedeflen�yor. 
Bu çerçevede firmalar şu h�zmetlerden yararlanacak:
 
· F�rmanın e-�hracat konusunda genel b�lg� düzey�n�n 

artırılması,
· F�rmanın e-�hracat konusunda tekn�k b�lg� düzey�n�n 

artırılması,
· F�rma mevcut durum ve �ht�yaç anal�z� çalışmalarının 

yapılması,
· F�rma �ç�n e-�hracata uygun ürünün(ler�n) bel�rlenmes�,
· F�rma �ç�n e-�hracat stratej�s�n�n bel�rlenmes�,
· Web sayfası ve/veya global pazar yerler� üzer�nden e-

�hracata g�r�ş, müşter� bulma, ödeme s�stemler�, mal 
gönder�m� ve �ade süreçler�,

· F�rmanın görünürlük, reklam ve tanıtım faal�yetler�ne 
destek olunması (sosyal medya hesapları oluşturulması, 
web sayfasının gözden geç�r�lmes� vb.), 

Program kapsamındak� h�zmetler bel�rlenen sınırlar dâh�l�nde 
aşağıdak� yöntemlerle sunulacaktır.
· Toplam uygulama süres�: 8 Ay
· 3 Günlük E-İhracat Eğ�t�m� (Her firma �ç�n)
· 8 Adet Saha Z�yaret� (Her b�r firma �ç�n; m�n�mum)
· 28 Saat Yüz Yüze/Uzaktan Destek (Her b�r firma �ç�n; 

m�n�mum)
· Telefon, e-posta ve telekonferans yolu �le sürekl� destek

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, mart 
ayına �l�şk�n kurulan ve kapanan ş�rket 
�stat�st�kler�n� açıkladı.

 Buna göre, martta b�r öncek� aya göre 
kurulan ş�rket sayısı yüzde 10,4, kooperat�f sayısı 
yüzde 6,9, gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı yüzde 
16,8 artış gösterd�.
 Aynı dönemde kapanan ş�rket sayısı yüzde 
26,5 ve kapanan kooperat�f sayısı yüzde 600 artış 
göster�rken, gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı yüzde 
25,3 azaldı.
 Martta geçen yılın aynı ayına göre, kurulan 
ş�rket sayısı yüzde 31,5, kooperat�f sayısı yüzde 4 
ve gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı yüzde 12,9 
yükseld�.
 Bu dönemde kapanan ş�rket sayısında 
yüzde 27,5, kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısında yüzde 39,7 artış görülürken, kapanan 
kooperat�f sayısı yüzde 27,6 ger�led�.
Tüm �llerde ş�rket kuruldu
 Söz konusu ayda kurulan toplam 11 b�n 34 
ş�rket ve kooperat�fin yüzde 85'�n� l�m�ted ş�rketler, 
yüzde 13,6'sını anon�m ş�rketler, yüzde 1,4'ünü 
kooperat�fler oluşturdu.
 Ş�rket ve kooperat�fler�n yüzde 38,5'� 
İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 6,1'� İzm�r'de 
kuruldu. Martta tüm �llerde ş�rket kuruluşu 
gerçekleşt�.
 Geçen ay kurulan ş�rket ve kooperat�fler�n 
3 b�n 692's� t�caret, 1808'� �malat ve 1310'u �nşaat 
sektöründe yer aldı.

 Kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletmeler�n�n �se 
1037's� toptan ve perakende t�caret, motorlu 
taşıtların ve motos�kletler�n onarımı, 828'� �nşaat, 
358'� gayr�menkul sektöründe faal�yet göstermek 
üzere çalışmalarına başladı.
 Martta kapanan ş�rket ve kooperat�fler�n 
319'u toptan ve perakende t�caret, motorlu 
taşıtların ve motos�kletler�n onarımı, 140'ı �nşaat, 
123'ü �malat sektöründe olduğu kayıtlara geçt�.
 Kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletmeler�n�n 
928'� toptan ve perakende t�caret, motorlu taşıtların 
ve motos�kletler�n onarımı, 315'� �nşaat, 218'ü 
�malat sektöründe faal�yet gösterd�ğ� bel�rlend�.
 Mart ayında 155 kooperat�f kurulurken, 
bunların 64'ü Konut Yapı Kooperat�fi, 46'sı İşletme 
Kooperat�fi, 18'� Tarımsal Kalkınma Kooperat�fi 
olarak �ş başı yaptı.
Yabancı ortak sermayel� ş�rketler
 Geçen ay kurulan 1202 yabancı ortak 
sermayel� ş�rket�n 65'� İran, 57's� Sur�ye ortaklı 
oldu.
 İş başı yapan yabancı ortak sermayel� 
ş�rketler�n 124'ü anon�m, 1078'� l�m�ted ş�rket 
statüsünde faal�yet göster�yor. Bu yıl kurulan 
ş�rketler�n 478'� bel�rl� b�r mala tahs�s ed�lmem�ş 
mağazalardak� toptan t�caret, 206'sı gayr�menkul 
acenteler� ve 179'u �şletme ve d�ğer �dar� 
danışmanlık faal�yetler� sektöründe yer aldı.
 Kurulan  yabancı  or tak  sermayel � 
ş�rketler�n toplam sermayeler�n�n yüzde 88,1'�n� 
yabancı sermayel� ortak payı oluşturdu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE 
ARTIŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR...

Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, 
sanay� üret�m�n�n şubatta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 8,8, b�r öncek� aya göre 

yüzde 0,1 arttığını bel�rterek, "Aynı ayda, yıllık 
sanay� üret�m�n� en çok artıran G-20 ülkeler�nden 
b�r�s� olduk." �fades�n� kullandı. Bakan Varank, 
Tw�tter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına 
� l � şk �n  sanay �  ü re t �m endeks �  ve r � l e r �n � 
değerlend�rd�. 

 Global tedar�k z�nc�rler�ndek� aksaklıklara 
rağmen sanay� üret�m�nde artış eğ�l�m�n�n 
sürdüğüne d�kkat� çeken Varank, "Sanay� üret�m� 
şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, b�r 
öncek� aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda, yıllık 
sanay� üret�m�n� en çok artıran G-20 ülkeler�nden 

b�r�s� olduk." �fades�n� kullandı.

 Varank paylaşımında, Türk�ye'de sanay� 
üre t �m endeks �n �n  ayl ık  ve  y ı l l ık  bazda 
değ�ş�mler�yle G-20 ülkeler�n�n şubat ayına �l�şk�n 
sanay�  üret �m performansının bulunduğu 
�nfografiklere de yer verd�.

 Buna göre, Türk�ye, sanay� üret�m�nde 
yıllık bazda elde ett�ğ� yüzde 8,8'l�k artış 
performansıyla G-20 ülkeler� arasında Ç�n'�n 
ardından �k�nc� sıraya yerleşt�.

  Öte yandan,  sanay�  üre t �m� ,  G-20 
ülkeler�nden Güney Kore'de yıllık bazda yüzde 0,9 
artarken, Japonya'da yüzde 2,6, H�nd�stan'da yüzde 
3,6, ABD'de yüzde 4,2 ve Almanya'da yüzde 6,4 

Mesleki Yeterlilik Belgesi
 40 MeslekZorunluluğuna

Daha İlave Edildi...

OKA Uygulamalı 
e-ihracat Danışmanlık
Desteği Başvuruya Açıldı 

KURULAN ŞİRKET 

SAYISI ARTTI...
Mart ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 31,5 arttı. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 
27,5 azaldı.

Dönem Başlıyor 

 T�caret Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Kuyum T�caret� Hakkında Yönetmel�k, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptıkları düzenlemeyle 
yen� dönemde kuyum t�caret�n�n, �şletmes� adına yetk� 
belges� alan tac�rler �le esnaf ve sanatkârlar tarafından 
yapılacağını bel�rterek, "Kuyum �şletmeler�n�n 31 Aralık 
2021'e kadar yetk� belges� almaları gerek�yor." �fadeler�n� 
kullandı.
 Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 
perakende kuyum t�caret�n� düzenleyen söz konusu 
yönetmel�ğe �l�şk�n değerlend�rmede bulundu.
 Kuyum sektörüne yönel�k düzenlemen�n, Haz�ne 
ve Mal�ye Bakanlığı �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde sektör 
tems�lc�ler�n�n yanı sıra �lg�l� tarafların görüş ve katkıları 
a l ına rak  haz ı r l and ığ ına  � şa re t  eden  Pekcan , 
"Düzenlemeyle kuyumculuk faal�yetler�nde h�zmet 
kal�tes�n�n artırılmasını, haksız rekabet�n ortadan 
kaldır ı lmasını  ve kayı t  dış ı l ığın önlenmes�n� 
amaçlıyoruz." değerlend�rmes�nde bulundu.
 P e k c a n ,  d ü z e n l e m e y l e  k u y u m c u l u k 
faal�yetler�n�n ad�l rekabet koşulları altında yapılmasının 
ve sektörün daha n�tel�kl� hale get�r�lerek sağlıklı b�r 
�şley�şe kavuşturulmasının hedeflend�ğ�n� b�ld�rd�.
 Yen� dönemde kuyum t�caret�n�n, �şletmes� adına 
yetk� belges� alan tac�rler �le esnaf ve sanatkarlar 
tarafından yapılacağını vurgulayan Pekcan, hal�hazırda 
faal�yette olan kuyum �şletmeler�n�n 31 Aralık 2021'e 
kadar durumlarını Yönetmel�ğe uygun hale get�rerek yetk� 
belges� almaları gerekt�ğ�n� kaydett�.
 Pekcan, yetk� belges�n�n, kuyum t�caret� yapılan 
�şletmen�n bulunduğu yerdek� T�caret Bakanlığı �l 
müdürlüğü tarafından Kuyum T�caret� B�lg� S�stem� 
üzer�nden ver�leceğ�n� �fade ett�.
 Yetk� belges� ver�lmes�nde meslek odasına 
kayıtlı olma, gel�r veya kurumlar verg�s� mükellefiyet� ve 
verg� da�res�ne vades� geçm�ş borcu bulunmama, meslek 
odası ve verg� kayıtlarındak� �şt�gal konuları arasında 
kuyum t�caret� faal�yet� olması g�b� şartların bulunduğu 
b�lg�s�n� veren Pekcan, "Bunun yanı sıra yetk� belges� �ç�n 
ustalık belges� sah�b� olma şartı aranacak. Bu şart, 
kuyumcu ya da kuyum �şletmes�nde tam zamanlı çalışan 
en az b�r personel tarafından yer�ne get�r�leb�lecek." 
değerlend�rmes�nde bulundu.
 Pekcan, kuyum t�caret�n�n bel�rl� n�tel�kler� ha�z 
olan tac�rler �le esnaf ve sanatkarlar tarafından 
yapılmasına ve bu �şle �şt�gal eden k�ş�ler�n meslek� 
�t�barının korunmasına önem verd�kler�n� bel�rterek, 
"Kuyum t�caret�n�n güvenl� b�r ortamda yapılmasını, bu 
meslekte n�tel�kl� �nsan kaynağı yaratılmasını ve 
�şletmelerde h�zmet kal�tes� �le tüket�c� memnun�yet�n�n 
arttırılmasını amaçlıyoruz." �fadeler�n� kullandı.
- Kuyum �şletmeler�nde tesp�h ve perakende saat satışı 
serbest
 Bakan Pekcan, kuyum t�caret�yle �şt�gal 

edenler�n mesleğ�n� �cra ederken bel�rl� �lke ve kurallara 
uygun hareket edeceğ�n�n altını ç�zd�.
 Yönetmel�kle kuyum �şletmes�n�n kuyum 
t�caret�n�n yanı sıra faal�yette bulunab�leceğ� alanların 
bel�rlend�ğ�ne d�kkat� çeken Pekcan, opal, ak�k, kuvars 
g�b� yarı kıymetl� taşlar �le bu taşlardan yapılan tesp�h g�b� 
süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı �le 
perakende saat satış, bakım ve onarımının bu faal�yetlere 
dah�l ed�ld�ğ�n� b�ld�rd�.
-  Kuyum �ş letmeler�nde �m�tasyon ürünler 
bulundurulmayacak
 Yönetmel�k sonrası kuyum n�tel�ğ� taşımayan 
demo/�m�tasyon ürünler�n kuyum �şletmeler�nde 
bulundurulamayacağını ve bu ürünler�n satışının 
yapılamayacağına �şaret eden Pekcan, böylel�kle 
tüket�c�de yanlış algı yaratılmasının ve sektörde haksız 
rekabet�n oluşmasının önüne geç�leceğ�n� �fade ett�.
 Get�r�len düzenlemeyle her türlü kuyum 
reklamında yetk� belges� numarasına ve yetk� 
belges�ndek� �şletme adı veya unvanına yer ver�leceğ�, 
kuyum �şletmes�n�n yanıltıcı b�lg� veremeyeceğ�, haksız 
ve hukuka aykırı davranış ve t�car� uygulamalarda 
bulunamayacağı ve k�ş�ler� yasa dışı uygulamalara teşv�k 
edemeyeceğ� hususlarının kurala bağlandığını aktaran 
Pekcan, bu �lke ve kurallara aykırı hareket ed�lmes� 
durumunda �şletmelere �dar� yaptırım uygulanacağını 
kaydett�.
- Kuyum T�caret� B�lg� S�stem� oluşturulacak
 Bugüne kadar yaptıkları tüm düzenlemelerde 
olduğu g�b� t�carete �l�şk�n tüm süreçlerde bürokras�n�n 
azaltılmasına yönel�k büyük gayret sarf ett�kler�n�n altını 
ç�zen Pekcan, şu b�lg�ler� verd�:
 "Kuyum t�caret�n�n tak�p ve kontrolünün 
sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından Kuyum T�caret� 
B�lg� S�stem� oluşturulacak. Yetk� belges� ver�lmes�, 
yen�lenmes� ve �ptal ed�lmes� �şlemler� bu s�stem 
üzer�nden gerçekleşt�r�lecek. S�stem sayes�nde kuyum 
t�caret�n�n mevzuata uygun olarak yürütülmes� ve bu 
t�carete �l�şk�n güncel ve doğru b�lg�n�n tem�n ed�lmes�, 
�şlemler�n kısa süre �ç�nde ve güven�l�r b�r b�ç�mde 
yapılab�lmes� sağlanacak.”
- Yönetmel�ğe aykırılık hal�nde yetk� belges� �ptal 
ed�lecek
 Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ed�lmes� 
durumunda Bakanlıkça ver�len süre �ç�nde aykırılığın 
g�der�lmemes� veya aynı takv�m yılı �ç�nde tekrarlanması 
hal�nde yetk� belges�n�n �ptal ed�leceğ�n� bel�rten Bakan 
Pekcan, bu durumda yetk� belges�n�n �ptal�nden �t�baren 
�k� yıl süreyle bu belgen�n ver�lmeyeceğ�n� �fade ett�.       
  Bakan Pekcan, bu sayede, h�zmet kal�tes�n�n 
artırılmasına ve tüket�c� mağdur�yetler�n�n önlenmes�ne 
katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faal�yet 
göstermeyen �şletmelerden arındırılacağını kaydett�.



  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

04 05

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK),mart ayına �l�şk�n 
Tarım Ürünler� Üret�c� F�yat Endeks� (Tarım ÜFE) 
ver�ler�n� açıkladı. Tarım Ürünler� Üret�c� F�yat Endeks� 
(Tarım ÜFE) martta b�r öncek� aya göre yüzde 2,52, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,06 artış gösterd�.

 Buna göre, söz konusu endekste martta b�r öncek� 
aya göre yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 
8,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,06 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 17,68 artış gerçekleşt�.

 Sektörlerde b�r öncek� aya göre değ�ş�me 
bakıldığında, balık ve d�ğer balıkçılık ürünler�nde yüzde 
1,93, tarım ve avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 
2,47, ormancılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde yüzde 5,72 
artış kayded�ld�.

 Ana gruplarda aylık bazda değ�ş�m �se tek yıllık 
b�tk�sel ürünlerde yüzde 0,27, canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünlerde yüzde 1,07 ve çok yıllık b�tk�sel 
ürünlerde yüzde 7,93 olarak kayıtlara geçt�.

 Yıllık en fazla artış yüzde 38,68 �le l�fl� b�tk�ler alt 
grubunda oldu. Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı 
ayına göre en fazla artış gösteren d�ğer alt gruplar �se 
yüzde 38,65 �le turunçg�ller ve yüzde 30,62 �le canlı 
kümes hayvanları �le yumurtalar olarak gerçekleşt�. Buna 
karşılık, b�r öncek� yıla göre azalışın olduğu tek alt grup 
yüzde 1,15 �le d�ğer ağaç ve çalı meyveler� �le sert 
kabuklu meyveler oldu.

 Yıllık en az artış gösteren alt gruplar �se yüzde 
2,41 �le sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 
14,98 �le yağlı meyveler ve yüzde 15,6 �le canlı sığırlar 
(manda dah�l),bunlardan elde ed�len �şlenmem�ş süt 
olarak bel�rlend�.

 Aylık en fazla artış yüzde 7,95 �le turunçg�ller alt 
grubunda gerçekleşt�. B�r öncek� aya göre en fazla artış 
gösteren d�ğer alt gruplar �se yüzde 2,41 �le l�fl� b�tk�ler, 
yüzde 1,63 �le koyun ve keç�, canlı; bunların �şlenmem�ş 
süt ve yapağıları ve yüzde 1,34 �le canlı sığırlar (manda 
dah�l),bunlardan elde ed�len �şlenmem�ş süt oldu. Buna 
karşılık b�r öncek� aya göre azalışın olduğu alt gruplar �se 
yüzde 19,98 �le d�ğer ağaç ve çalı meyveler� �le sert 
kabuklu meyveler, yüzde 4,21 �le çelt�k, yüzde 2,37 �le 
canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 1,23 �le 
yağlı meyveler olarak sıralandı.

 Mart 2021'de endekste kapsanan 81 maddeden, 
26'sının ortalama fiyatında azalış olurken, 3'ünün 
ortalama fiyatında değ�ş�m olmadı, 52's�n�n ortalama 
fiyatında �se artış gerçekleşt�.

OKA 2020 Yılı Mal� Destek Programı kapsamında 
uygulamaya değer görülen Tur�zm ve OSB Altyapı 
Desteğ�  Projeler�  Sözleşmeler� törenle �mzalandı. 
 26 Haz�ran Atatürk Kültür Sarayında 
düzenlenen programda Tokat OSB D�j�tal Altyapı 
Projes�, N�ksar OSB Evsel Atıksu Yen�leneb�l�r  
Enerj� Destekl� Arıtma S�stem� Projes�, Turhal OSB 
Evsel Atık Su Arıtma Tes�s� Projes�, Z�le OSB Alt 
Yapı İy�leşt�rme ve Gel�şt�rme Projes� �le OSB'lere 
5,9 m�lyon TL.,  Ballıca Mağarası Güdümlü Projes� 
�le 10 m�lyon TL. h�be desteğ� sağlandı.
 OKA Tokat İl Koord�natörü Mehl�ka D�cle 
ve OKA Genel Sekreter� İbrah�m Ethem Şah�n, 
Tokat Val�l�ğ� koord�nes�nde Tokat'ta yürütülen 
projelerle �lg�l� b�lg� verd�. 
 Val� Dr. Ozan Balcı, OKA'nın tur�zm ve 
altyapı projeler�ne  büyük destek verd�ğ�n� 
bel�rterek, teşekkür ett�. 
 Tokat'ta tarım alanında olduğu g�b� tur�zmde 
de çok güzel �şler olduğunu �fade eden Val� Dr. Ozan 
Balcı, OKA'nın desteğ�yle tur�zm alanında 
Sulusaray Kaplıcası, Z�nav Gölü, Ballıca Mağarası 
ve Kaz Gölü,Mustafa Ağa Hamamı, Yazmacılık 
Müzes�, Suluhan Çocuk Müzes�, B�l�m Merkez� 
Müzes� g�b� projeler�n de devam ett�ğ�n� söyled�. 
 OKA'nın Organ�ze Sanay� Bölgeler�n�n 
altyapı projeler� kapsamında Turhal ve Erbaa'da 
OSB'de kreş yapılmasına  katkı sunduğunu 

kaydeden Val� Dr. Ozan Balcı, Tokat OSB'n�n de 
Arıtma Tes�s� Projes�ne h�be desteğ� verd�ğ�n�n 
altını ç�zd�. Val� Dr. Ozan Balcı, “Tokat'ta b�r 
taraftan tarımı gel�şt�r�rken, b�r taraftan da 
toprağımızı, suyumuzu koruyarak, sanay�n�n 
önündek� engeller� kaldırarak sanay�n�n gel�şmes� 
�ç�n çalışmalarımızı sürdürüyoruz. OSB'ler�n 
altyapı ve gen�şlet�lmes�yle beraber Tokat'ın 
geleceğ�n� d�zayn ed�yoruz. Tokat'ı tarımı, kültürü, 
tur �zm� ve sanay�s �yle  beraber  geleceğe 
hazırlıyoruz. Sanay� de çok öneml�. Hem yen� 
sektörler�n kurulması, �şç�ler�n yaşamlarının 
kolaylaşması, hem de yen� �st�hdamların gelmes� 
�ç�n temel altyapı sorunlarını çözmel�y�z.” ded�. 
 Val� Dr. Ozan Balcı, proje çalışmalarında 
emek veren herkese teşekkür ett�. 
 Programa Val� Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra 
kaymakamlar, İl Genel Mecl�s Başkanı Erol 
Duyum, OKA Genel Sekreter� İbrah�m Ethem 
Şah�n, �lg�l� kurum müdürler� ve tems�lc�ler� katıldı. 
 Program sonunda proje sözleşmeler� 
�mzalandı. OKA 2020 yılı MDP kapsamında 
desteklenmeye değer görülen "Turhal OSB Evsel 
Atık Su Arıtma Tes�s� Projes�" sözleşmes� Yönet�m 
Kurulu Başkanımız ve Turhal OSB Başkan Vek�l� 
Ömer Çenes�z �le OKA Genel Sekreter�  İbrah�m 
Ethem Şah�n tarafından �mzalandı.

COVID 19
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OKA 2020 Yılı MDP Turizm ve OSB Altyapı
Desteği Projeleri Sözleşmeleri İmzalandı...

Kripto varlıklar, Ödemelerde doğrudan veya dolaylı
şekilde kullanılamayacak...

03  N�san'da yürürlüğe g�recek yönetmel�ğe 
göre, kr�pto varlıklar, ödemelerde doğrudan 
veya dolaylı şek�lde kullanılamayacak ve bu 

varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı 
ş e k � l d e  k u l l a n ı l m a s ı n a  y ö n e l � k  h � z m e t 
sunulamayacak.
 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasının 
(TCMB),  Ödemelerde Kr�pto Varl ıklar ın 
Kullanılmamasına Da�r Yönetmel�ğ� Resm� 
Gazete'de yayımlandı.
 Y öne tme l �k l e ,  ö d eme le r d e  k r � p to 
varlıkların kullanılmamasına, ödeme h�zmetler�n�n 
sunulmasında ve elektron�k para �hracında kr�pto 
varlıkların doğrudan veya dolaylı  olarak 
kullanılmamasına, ödeme ve elektron�k para 
kuruluşlarının kr�pto varlıklara �l�şk�n alım satım, 
saklama, transfer veya �hraç h�zmet� sunan 
platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon 
aktarımlarına aracılık etmemes�ne �l�şk�n usul ve 
esasların bel�rlenmes� amaçlandı.
 Yönetmel�ğ�n uygulanmasında kr�pto 
varlık; dağıtık defter teknoloj�s� veya benzer b�r 
teknoloj� kullanılarak sanal olarak oluşturulup 
d�j�tal ağlar üzer�nden dağıtımı yapılan, ancak 
�t�bar� para, kayd� para, elektron�k para, ödeme 

aracı, menkul kıymet veya d�ğer sermaye p�yasası 
aracı olarak n�telend�r�lmeyen gayr� madd� 
varlıkları �fade ed�yor.
30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

 Yönetmel�ğe göre, kr�pto varlıklar, 
ödemelerde doğrudan veya dolaylı şek�lde 
kullanılamayacak. Kr�pto varlıkların ödemelerde 
doğrudan veya dolaylı şek�lde kullanılmasına 
yönel�k h�zmet sunulamayacak.

 Ödeme h�zmet� sağlayıcıları, ödeme 
h�zmetler�n�n sunulmasında ve elektron�k para 
�hracında kr�pto varlıkların doğrudan veya dolaylı 
olarak kullanılacağı b�r şek�lde �ş modeller� 
gel�şt�remeyecek ve bu tür �ş modeller�ne �l�şk�n 
herhang� b�r h�zmet sunamayacak. Ödeme ve 
elektron�k para kuruluşları, kr�pto varlıklara �l�şk�n 
alım satım, saklama, transfer veya �hraç h�zmet� 
sunan platformlara veya bu platformlardan 
yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

 Ö d e m e l e r d e  K r � p t o  Va r l ı k l a r ı n 
Kullanılmamasına Da�r Yönetmel�k, 30 N�san'da 
yürürlüğe g�recek.


