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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler 
�ç�n geçerl� olmak üzere n�san, mayıs, 
haz�ranı kapsayacak şek�lde kısa çalışma 

ödeneğ� uygulamasına devam etme kararı aldık'' 
açıklamasında bulundu. Ayrıca, tur�zm 
sektöründe Mayısta sona erecek KDV 
�nd�r�mler�n�n haz�ran sonuna kadar devam 
edeceğ� b�ld�r�ld�.
KISA ÇALIŞMA UYGULAMASININ 
SÜRESİ UZATILIYOR. 

 Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından yapıldı. Buna göre tüm sektörler� 
kapsayacak şek�lde; N�san, mayıs, haz�ran 
aylarında kısa çalışma ödeneğ� uygulamasına 
devam ed�lecek. Erdoğan Beştepe'de kabul 
ett�ğ� tur�zmc�lere KDV �nd�r�m� müjdes� de 
verd�. 

 Tur�zm sektöründe mayısta sona erecek 
KDV �nd�r�mler�n�n haz�ran sonuna kadar 
devam edeceğ� açıklandı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma 
ödeneğ�n�n mart ayıyla b�rl�kte sona ereceğ�n� 
duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğ�nde son gün 
31 Mart 2021 olarak bel�rlend�.

SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

 Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan 
konuyla � lg�l �  ortak açıklama yapıldı . 
Açıklamada, "Kısa çalışma ödeneğ�n�n 
uzatılması çok kıymetl�. Uzatma kararına tüm 
çalışma hayatının �ht�yacı vardı. İşç� ve 
�şverenler� destekleyen uygulamanın devamı 
�ç�n teşekkür ed�yoruz" den�ld�. Türk �ye 'n �n  Otomob� l � 

G � r � ş � m  G r u b u ' n d a n 
yapılan açıklamaya göre, 

TOGG tasarım ek�b�n�n 150 b�n 
saatl�k çalışması, P�n�nfar�na'nın 
stratej�k ortak olarak �ş b�rl�ğ� ve 
Murat Günak'ın yönlend�rmes�yle 
tasarlanan C-SUV, "Profesyonel 
Konsept" kategor�s�nde ödüle 
layık görüldü.

Uluslararası  alanda tasarım 
mükemmell�ğ� s�mges� olarak 
b�l�nen ve 1954'ten bu yana ver�len 
�F Tasarım Ödüller�'nde bu yıl 52 
ülkeden 10 b�ne yakın ürün ve 
proje yarıştı. 21 ülkeden 98 
bağımsız jür� üyes�, dünyanın en 
�y� tasarımlarını bel�rlemek �ç�n 
kapsamlı b�r değerlend�rme yaptı.

"ÖZGÜN TASARIMIMIZLA 
GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşler�ne yer 
ver�len TOGG Üst Yönet�c�s� 
(CEO) Gürcan Karakaş, �F Des�gn 
Award'da ödüle layık görülmekten 
gurur duyduklarını bel�rterek,

 şunları kaydett�:

" Ta s a r ı m  h e d e fl e r � m � z �  v e 
a rac ımız ın  tekn�k  tan ımın ı 
kullanıcı �çgörüler�nden yola 
çıkarak gerçekleşt�rd�k. Hem 
başlangıçta yerl� ve yabancı 18 
olan tasarım ev� sayısının 3'e 
�nd�r�lmes�nde hem n�ha� tasarım 
temasının oluşumunda hem de bu 
temayı 3 boyutlu hale get�ren 
P�n�nfar�na'nın seç�m� sürec�nde, 
yakın zamanda Tasarım L�der� 
olarak ek�b�m�ze katılan, dünyaca 
ü n l ü  t a s a r ı m c ı m ı z  M u r a t 
G ü n a k ' t a n  d e s t e k  a l d ı k . 
Kültürümüzden �lham alarak 
gel�şt�rd�ğ�m�z ve şu ana kadar 27 
AB ülkes� �le Ç�n, Japonya ve 
Rusya'da tesc�lled�ğ�m�z özgün 
tasarımımızın, böyles�ne n�tel�kl� 
b�r ödülle taçlandırılması b�zler� 
daha �y�s�n� yapmak konusunda 
yüreklend�r�yor." 

Ver�len b�lg�ye göre, TOGG, 2030 
yılına kadar ortak platformda 
elektr�kl� ve bağlantılı 5 farklı 
model üretecek.

Emlak Ticaretinde 
Yeni DÖNEM...
 Artık emlakçılık yapmak �steyenlere en 
az �lköğret�m mezunu olma şartı get�r�ld�. Daha 
önce emlakçılık ofisler�n�n açılması �ç�n ofis 
sah�pler�n�n en az l�se mezunu olma şartı 
aranıyordu. Taşınmaz t�caret�nde emlak 
İşletmes�ne yetk� belges� ver�leb�lmes� �ç�n 
�şletme sah�b�n�n en az �lköğret�m mezunu olması 
gerekecek. T�caret Bakanlığının "Taşınmaz 
T�caret� Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ�",  Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

Ücretsiz İzin Desteği
Verilecek Sektörlerin 
Kapsamı Genişletildi 
Tarımsal kred� borçlarının yapılandırılması, 
ücrets�z �z�n ve s�gorta pr�m desteğ�ne �l�şk�n 
düzenlemeler �çeren kanun Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

KOSGEB, Japonya Uluslararası İşb�rl�ğ� 
Ajansı (JICA) �le kred� anlaşması 
�mzaladı. JICA kred�s�, Dünya Bankası 

�le koord�nasyon �çer�s�nde eş finansman projes� 
çerçeves�nde sağlandı.
 3 0 0  m � l y o n  d o l a r l ı k  a n l a ş m a , 
pandem�den etk�lenen �malat sanay�s�ndek� 
m�kro ve küçük �şletmeler �le 2017 yılı sonrası 
kurulan teknoloj� tabanlı start-up'ları 
kapsıyor. Anlaşma, �şletmeler�n finansmana 
kolay er�ş�m�n� sağlayacak.

 Anlaşmaya �l�şk�n �mzalar, KOSGEB 
Başkanı Hasan Basr� Kurt �le JICA Türk�ye 
Başkanı Nobuh�ro Ikuro tarafından atıldı. 
Törende konuşan KOSGEB Başkanı Kurt, 
kazan-kazan anlayışıyla JICA �le �ş b�rl�kler�n� 
bundan sonra da arttırmayı �sted�kler�n� 
bel�rterek “Türk�ye, yatırımlar açısından öneml� 
b�r coğrafi poz�syona sah�p. Genç �ş gücümüz 
fazla. Bunların değerlend�r�lmes�, katma değer 
üret�r hale get�r�lmes� �ç�n Japon dostlarımızla 
ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız” ded�.
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Üyelerimizin talepleri doğrultusunda kısa çalışma ödeneği 
uygulaması Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 
uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ UZATILDI 

TOGG Mobilite Alanında 
İF Tasarım Ödülü’nü Alan İlk 

Türk Firması 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.

KOSGEB, JICA İLE 300 MİLYON
DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI...
Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı 
(KOSGEB), Japonya Uluslararası İşb�rl�ğ� Ajansı (JICA) �le 300 m�lyon dolarlık kred� 
anlaşması �mzaladı.

Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun �le 
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun,  
Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ücrets�z �z�n ve 
pr�m desteğ� ver�lecek sektörler�n kapsamı gen�şlet�ld�.

KOSGEB Spor ve Eğlence Eğitim
Kurslarını da Destekleyecek...  
KOSGEB Tarafından Ver�lecek H�zmetler ve Desteklerden 
Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklüktek� İşletmelere İl�şk�n Sektörel 
ve Bölgesel Öncel�kler�n Bel�rlenmes� Hakkında  Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 

 Buna göre, KOSGEB tarafından ver�len h�zmetler ve 
desteklerden yararlanacak KOBİ'lere, temel, orta ve yükseköğret�mde 
ver�len eğ�t�mler har�c�ndek� spor ve eğlence eğ�t�m kursları da (futbol, 
dövüş sanatları, j�mnast�k, b�n�c�l�k, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, br�ç, 
yoga ve benzer� eğ�t�m� �le profesyonel spor eğ�t�mc�ler�n�n 
faal�yetler�) �lave ed�ld�.
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KOSGEB, JICA ile
300 Milyon Dolarlık  

Avrupa B�rl�ğ� ve Türk�ye Cumhur�yet� tarafından ortaklaşa 
finanse ed�len Özell�kle Madenc�l�k Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenl�ğ�n�n Gel�şt�r�lmes� Projes� (MİSGEP) kapsamında 
hayata geç�r�len F�nansal Destek ve Rehberl�k Programı'nın 
faydalanıcıları bel�rlend�.

 İşletmeler�n yoğun b�r �lg� gösterd�ğ� programda kömür veya 
metal cevher� üreten Zonguldak'tan Mers�n'e Çanakkale'den Hakkar�'ye 
kadar 26 farklı �l�m�zden 70 yeraltı maden �şletmes� bu destekten 
yararlanmaya hak kazandı.

 Pandem� dönem�nde artan b�r öneme sah�p olan �ş sağlığı ve 
güvenl�ğ� alanında ver�lecek bu destek hem finansal destek model�n� 
hem de kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes�n� sağlayacak rehberl�k 
desteğ�n� �çerek şek�lde tasarlandı.

 Sürekl� değ�şen çalışma ortamının her da�m yen� r�sklere açık 
hale get�rd�ğ� bu sektörümüze 24 ay boyunca saha z�yaretler� �le 
ver�lecek rehberl�k desteğ� kapsamında; �şyerler�n�n r�sk 
değerlend�rmes�, ac�l durum planları, yeraltı maden ocağının 3 boyutlu 
modellenmes�, havalandırma planlarının yazılım üzer�nden 
modellenmes�, �ş kazası ve ramak kala olaylara da�r raporlama ve kök 
neden anal�z� prosedürler�n�n gel�şt�r�lmes� g�b� tekn�k çalışmalar �ç�n 
b�lg� ve deney�m aktarımının sağlanması hedeflen�yor. Ayrıca bu 
destek, 10.000 çalışanın sağlık taramalarının yapılmasını ve t�yatro yolu 
�le eğ�t�m�n� de kapsıyor.

 Toplam bütçes� 7.6 m�lyon avro olan bu program kapsamında 
sağlanacak finansal destekler �se yeraltı maden �şletmeler�n�n bu 
dönemde görevlend�recekler� İSG profesyonel� ücretler�n�, tahl�s�ye 
eğ�t�m bedeller�n� ve KOBİ'lere özgü İSG Yönet�m S�stem� 
Standardının 15 �şyer�ne entegrasyon masraflarını karşılıyor.

 Faydalanıcıların bel�rlenmes� �le saha faal�yetler� �vme 
kazanacak bu programla; tüm tarafların çabası ve �şb�rl�ğ� �le yeraltı 
maden �şletmeler�nde �nsana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması 
hedeflen�yor.

TEPAV İs t �hdam İz leme Bül ten� 'n �n  104.  Sayıs ında  şu 
değerlend�rmelerde bulunuldu;

“Ocak ayında s�gortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında 
artarak 21,1 m�lyon olarak gerçekleşm�şt�r.

 Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) ver�ler�ne göre, toplam s�gortalı 
çalışanların yüzde 71,4'ünü oluşturan s�gortalı ücretl� çalışan grupta (4/a) 
artış yüzde 6,4 olurken, esnaf-ç�ftç� grubunda (4/b) değ�ş�mlere bakıldığında, 
esnaf sayısında yüzde 7,4 artış, ç�ftç� sayısında �se yüzde 5,7 düşüş 
görülmüştür. Kamu sektöründe s�gortalı çalışan (4/c) sayısındak� artış �se 
yüzde 1,2'd�r.

 COVID-19 salgınının olumsuz etk�led�ğ� sektörler�n 
�st�hdamında düşüşler devam etmekted�r. 

 Konaklama ve y�yecekte yüzde 10,3, kültür, sanat, eğlence, d�nlence 
ve sporda da yüzde 7,4 düzey�nde yıllık düşüşler gerçekleşm�şt�r. Ayrıca, 
�dar� ve destek h�zmet faal�yetler� sektöründe de N�san-Mayıs 2020 dönem�ne 
benzer b�r daralma (yüzde 11,6) yaşanmıştır. D�ğer taraftan, ev �ç� h�zmetler�n 
�çer�ld�ğ� hanehalklarının �şveren olarak faal�yet� sektörü yüzde 43,2 
oranındak� ger�leme �le �st�hdamı pandem�den en olumsuz etk�lenen sektör 
olmuştur.

2020 yılının �k�nc� yarısında toparlanma gösteren sektörlerde �se 
�st�hdam artışları hızlanarak devam etmekted�r. 

 Ocak 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 14,2, �malatta 
yüzde 9,2, �nşaatta yüzde 23,6 ve toptan ve perakende t�caret sektörler�nde 
yüzde 5,7 oranında �st�hdam artışları gerçekleşm�şt�r. Söz konusu oranlar 
Mayıs 2020'den sonra gözlenen en yüksek aylık �st�hdam artışlarıdır. 
Pandem� neden�yle önem kazanan �nsan sağlığı ve sosyal h�zmetler 
sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 42) �st�hdam artışları sürmekted�r.

KOBİ s�gortalı çalışan sayısı 508 b�n artmıştır. 

 Ocak 2020'ye göre KOBİ s�gortalı çalışan sayısı en fazla artan 
sektör 216 b�n �st�hdam artışı �le b�na �nşaatı sektöründe olmuştur. Bu sektörü 
80 b�n artış �le �nsan sağlığı h�zmetler�, 55 b�n artış �le perakende t�caret ve 53 
b�n artış �le toptan t�caret sektörler� �zlem�şt�r. KOBİ firmalarında da 
pandem�de önem kazanan sektörlerde �st�hdam görünümü olumludur. İnsan 
sağlığı h�zmetler� (yüzde 31,3), yatılı bakım faal�yetler� (yüzde 35,8) �le posta 
ve kurye faal�yetler�nde (yüzde 33,9) yüksek oranlı yıllık artışlar sürmekted�r.

Kasım 2020'den �t�baren kadın �st�hdamındak� daralma eğ�l�m� d�kkat 
çekmekted�r. 
 S�gortalı kadın çalışan sayısı geçen yıla göre 201 b�n artmıştır ancak, 
2020 yılı başında yüzde 31,3 olan s�gortalı kadın çalışan sayısının toplam 
�st�hdam �ç�ndek� payı Ocak ayında yüzde 30,7'ye ger�lem�şt�r. Ayrıca, 
pandem�n�n �k�nc� dalgasına yönel�k kısıtlayıcı önlemler�n alınmaya 
başlamasıyla kadın çalışan sayısının düşüş gösterd�ğ� ve son dört aydak� 
daralmanın yaklaşık 81 b�n düzey�ne ulaştığı görülmekted�r.”

Artık emlakçılık yapmak �steyenlere en az 
�lköğret�m mezunu olma şartı get�r�ld�. Daha 
önce emlakçılık ofisler�n�n açılması �ç�n ofis 
sah�pler�n�n en az l�se mezunu olma şartı 
aranıyordu.
 Taşınmaz t�caret�nde emlak �şletmes�ne 
yetk� belges� ver�leb�lmes� �ç�n �şletme 
sah�b�n�n en az �lköğret�m mezunu olması 
gerekecek.
T�caret Bakanlığının "Taşınmaz T�caret� 
Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ�", Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
 Buna göre, �lg�l� �şletmeye yetk� 
belges� ver�leb�lmes� �ç�n �şletme sah�b�n�n en 
az �lköğret�m mezunu olması şartı aranacak. 
Söz konusu belgen�n ver�lmes� �ç�n daha önce 
en az l�se mezunu olma şartı aranıyordu.

EMLAK DANIŞMANLIĞI YAPMA 
ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

 Yetk� belges� başvurusunun yapıldığı 
tar�hten öncek� son 5 yıl �ç�nde ön l�sans, l�sans 
ve l�sansüstü mezunlarının en az 6 ay, bunların 
dışında kalanların �se en az 12 ay emlak 
danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı 
yapmaları gerekecek.

 14 Ek�m 2020 �t�barıyla taşınmaz 
t�caret�ne �l�şk�n gel�r veya kurumlar verg�s� ya 

da meslek odası kaydı bulunan emlak 
�şletmeler�n�n gerçek k�ş� �şletmes� olması 
hal�nde o tar�htek� �şletme sah�b�, tüzel k�ş� 
�şletmes� veya şube olması hal�nde o tar�hte 
taşınmaz t�caret� faal�yetler�n� yürüten yetk�l� 
tems�lc�ler�nden b�r� tarafından yapılan yetk� 
belges� başvurularında �lköğret�m mezun�yet� 
şartı aranmayacak. Söz konusu tar�h daha önce 5 
Haz�ran 2018 olarak bel�rlenm�şt�.

 Emlak �şletmeler�n�n sorumlu emlak 
danışmanlarına tanınan meslek� yeterl�l�k 
belges�, meslek� eğ�t�m ve meslek� deney�m 
şartlarına yönel�k muafiyetlerden yararlanma 
süres� de 31 Temmuz'a uzatıldı.

 14 Ek�m 2020 �t�barıyla taşınmaz 
t�caret�ne �l�şk�n gel�r veya kurumlar verg�s� ya 
da meslek odası kaydı bulunan emlak 
� ş l e t m e l e r �  a d ı n a  s o r u m l u  e m l a k 
danışmanlarınca 31 Temmuz'a kadar yapılan 
yetk� belges� başvurularında meslek� eğ�t�m 
şartı aranmaksızın yetk� belges� ver�lecek, söz 
konusu şartı ha�z olunduğunu gösteren belge 31 
Aralık'a kadar Taşınmaz T�caret� B�lg� 
S�s tem� 'ne aktar ı lacak veya t �caret  � l 
müdürlüğüne tesl�m ed�lecek.

 Söz konusu tar�hten sonra �şletmelerde 
emlak danışmanı olarak çalışacakların adl� s�c�l 
şartını ha�z olmaları gerekecek.

Tarımsal kred� borçlarının yapılandırılması, 

ücrets�z �z�n ve s�gorta pr�m desteğ�ne �l�şk�n 

düzenlemeler �çeren kanun Resm� Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

 Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında 
Kanun �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Kanun, Resm� Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 
ücrets�z �z�n ve pr�m desteğ� ver�lecek sektörler�n 
kapsamı gen�şlet�ld�.

Hang� sektörlere ücrets�z �z�n ve s�gorta pr�m 
desteğ� ver�lecek?

 Kanunla y�yecek ve �çecek sektörünün yanı 
sıra �nternet kafe, spor, eğlence, eğ�t�m kursları, yüzme 
kulüpler�, form tutma ve vücut gel�şt�rme salonları, 
b�lardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, 
balo ve kokteyl salonları, oyun mak�neler�n�n 
�şlet�lmes�, güzell�k merkezler�, hamam, sauna, 
kaplıca sektörler�nde faal�yet gösteren �ş yerler�nde de 
günlük 50 l�ra ücrets�z �z�n desteğ� ve s�gorta pr�m 
desteğ� ver�lecek.

 Kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve 
gayr�menkul malları elektron�k ortamda açık 
artırmayla satab�lecek.

 Bozulma, çürüme ve benzer� sebeplerle 
korunması mümkün olmayan ya da bekled�ğ� zaman 
öneml� b�r değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan 
mallar �le muhafazası tehl�kel� veya masraflı olan 

mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan 
mallar �lg�l� borsada satılab�lecek.

 Özel Tüket�m Verg�s� Kanunu'nda yapılan 
değ�ş�kl�kle, tütün ürünler�, alkollü �çecekler, sade ve 
meyvel� gazozlar, meyve suları g�b� ürünler�n yer 
aldığı malların kom�syoncular vasıtasıyla veya 
kons�nasyon suret�yle satışında, �malatçı tarafından bu 
mallar kom�syoncuya veya kons�nye �şletmelere 
ver�ld�ğ� anda verg�lend�r�lecek.

 Kanunla, hastalık ve analık s�gortasından 
ödenecek olan geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ�ne esas 
günlük kazancın hesabında d�kkate alınan 3 aylık 
dönem, 12 aya çıkarılacak.

"Tarımsal kred� borçları yapılandırılacak"

 İş göremezl�ğ�n başladığı tar�hten öncek� son 
b�r yıl �çer�s�nde 180 günden az kısa vadel� s�gorta 
pr�m� b�ld�r�lm�ş olanlara hastalık ve analık hal�nde 
ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, �ş göremezl�ğ�n 
başladığı tar�htek� günlük pr�me esas kazanç alt 
sınırının 2 katını geçemeyecek.

 Yüzde 20 olan kurumlar verg�s� oranı 2021 
yılı kurum kazançları �ç�n yüzde 25, 2022 yılı kurum 
kazançları �ç�n �se yüzde 23 oranında uygulanacak.

 31 Aralık 2020 tar�h� �t�barıyla tasfiye 
olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan 
tarımsal kred� borçları yapılandırılacak.

MİSGEP
TEPAV İstihdam 
İzleme Bülteninin 104.
Sayısı Yayımlandı...

EMLAK TİCARETİNDE 

YENİ DÖNEM!
Artık emlakçılık yapmak �steyenlere en az �lköğret�m mezunu olma 
şartı get�r�ld�. Daha önce emlakçılık ofisler�n�n açılması �ç�n ofis 
sah�pler�n�n en az l�se mezunu olma şartı aranıyordu.

Kredi Anlaşması İmzaladı... 

Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� 
Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� 
Başkanlığı (KOSGEB), Japonya 

Uluslararası İşb�rl�ğ� Ajansı (JICA) �le 300 
m�lyon dolarlık kred� anlaşması �mzaladı.
 KOSGEB, Japonya Uluslararası İşb�rl�ğ� 
Ajansı (JICA) �le kred� anlaşması �mzaladı. JICA 
kred�s�, Dünya Bankası �le koord�nasyon 
�çer�s�nde eş finansman projes� çerçeves�nde 
sağlandı.
 300  m� lyon  do lar l ık  an laşma , 
pandem�den etk�lenen �malat sanay�s�ndek� 
m�kro ve küçük �şletmeler �le 2017 yılı sonrası 
kurulan teknoloj� tabanlı start-up'ları 
kapsıyor. Anlaşma, �şletmeler�n finansmana 
kolay er�ş�m�n� sağlayacak.
 Anlaşmaya �l�şk�n �mzalar, KOSGEB 
Başkanı Hasan Basr� Kurt �le JICA Türk�ye 
Başkanı Nobuh�ro Ikuro tarafından atıldı. 
 Törende konuşan KOSGEB Başkanı 
Kurt, kazan-kazan anlayışıyla JICA �le �ş 
b�rl�kler�n� bundan sonra da arttırmayı 
�sted�kler�n� bel�rterek “Türk�ye, yatırımlar 
açısından öneml� b�r coğrafi poz�syona sah�p. 
G e n ç  � ş  g ü c ü m ü z  f a z l a .  B u n l a r ı n 
değerlend�r�lmes�, katma değer üret�r hale 
get�r�lmes� �ç�n Japon dostlarımızla ortak 
çalışmaktan mutluluk duyacağız” ded�.
"SOSYAL ANLAMDA DA ÖNEMLİ BİR 
PROJE"
 JICA Türk�ye Ofis� Başkanı Ikuro �se, 
kred� anlaşmasına �mza atmaktan dolayı büyük 
memnun�yet duyduğunu �fade ederek, “Bu 
projen�n Türk�ye ekonom�s�nde k�l�t rolü olan 
m�kro ve küçük ölçekl� �şletmeler �ç�n önem�n�n 
farkındayım. Özell�kle bu t�p �şletmelerde 
çalışanların �şler�n� koruması açısından, yan� 
sosyal anlamda da öneml� b�r proje olduğunu 
düşünüyorum. M�kro ve küçük ölçekl� 
�şletmeler�n korona dönem�nde ve sonrasında 
kend�nden em�n şek�lde Türk ekonom�s�ne katkı 
sağlayacağını umuyor ve d�l�yorum" d�ye 
konuştu.

 Konuşmaların ardından Kurt ve Ikuro, 
m�kro ve küçük �şletmelere hızlı destek 
sağlayacak anlaşmayı �mzaladı. KOSGEB 
Başkanı Kurt, günün anısına Ikuro'ya kahve 
fincanı hed�ye ett�.
 Anlaşma, �malat sektöründek� m�kro ve 
küçük �şletmeler �le 2017 yılı sonrasında kurulan 
�malat, b�lg�sayar programlama ve b�l�msel Ar-
Ge sektörler�ndek� teknoloj� tabanlı start-up'ları 
kapsıyor.
 Pandem� önces�nde de kısıtlı ekonom�k 
�mkanlarla Ar-Ge çalışmaları yürüten teknoloj� 
tabanlı start-up'ların salgın dönem�nde 
yaşadıkları finansal güçlükler� aşmaları �ç�n bu 
anlaşma büyük önem taşıyor. 
  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�.

Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� 
Başkanlığı (KOSGEB), Japonya Uluslararası İşb�rl�ğ� Ajansı (JICA) �le 
300 m�lyon dolarlık kred� anlaşması �mzaladı.

Hayata Geçirildi 

Tüketici 
Güven Endeksi 
Açıklandı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu ve Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası �ş b�rl�ğ�yle yürütülen tüket�c� eğ�l�m anket� 
sonuçlarından hesaplanan mevs�m etk�ler�nden 

arındırılmış tüket�c� güven endeks�, n�sanda b�r öncek� aya göre 
yüzde 7,5 azaldı. Martta 86,7 olan endeks, n�sanda 88,2'ye düştü.

 Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanen�n 
madd� durumu endeks� martta 67,3 �ken, n�sanda yüzde 4,9 
oranında azalarak 64,0 oldu. Hanen�n madd� durum beklent�s� 
endeks� 81,0 oldu.

 Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n hanen�n madd� durum 
beklent�s� endeks� martta 87,9 �ken, n�sanda yüzde 7,9 oranında 
azalarak 81,0 oldu. Genel ekonom�k durum beklent�s� endeks� 
82,9 oldu.

 Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n genel ekonom�k durum 
beklent�s� endeks� martta 94,1 �ken, n�sanda yüzde 11,9 oranında 
azalarak 82,9 oldu.

 Dayanıklı tüket�m mallarına harcama yapma düşünces� 
endeks� 92,8 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık 
dönemde dayanıklı tüket�m mallarına harcama yapma düşünces� 
endeks� martta 97,4 �ken, n�sanda yüzde 4,7 oranında azalarak 
92,8 oldu.

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

KOSGEB Spor ve Eğlence Eğitim
Kurslarını da Destekleyecek...  
KOSGEB Tarafından Ver�lecek H�zmetler ve Desteklerden Yararlanacak 
Küçük Ve Orta Büyüklüktek� İşletmelere İl�şk�n Sektörel ve Bölgesel 
Öncel�kler�n Bel�rlenmes� Hakkında  Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 

 Buna göre, KOSGEB tarafından ver�len h�zmetler ve desteklerden 
yararlanacak KOBİ'lere, temel, orta ve yükseköğret�mde ver�len eğ�t�mler 
har�c�ndek� spor ve eğlence eğ�t�m kursları da (futbol, dövüş sanatları, 
j�mnast�k, b�n�c�l�k, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, br�ç, yoga ve benzer� eğ�t�m� �le 
profesyonel spor eğ�t�mc�ler�n�n faal�yetler�) �lave ed�ld�.

Ayrıca, kültür, sanat, eğlence, d�nlence ve spor alanında şu faal�yetlerden de 
KOBİ'ler yararlanab�lecek:

-  Kütüphane ve arş�vler�n faal�yetler�,

-  Müzeler�n faal�yetler� tar�h� alanlar ve yapılar �le benzer� tur�st�k yerler�n 
�şlet�lmes�,

-  Botan�k bahçeler�, hayvanat bahçeler� ve tab�atı koruma alanlarıyla �lg�l� 
faal�yetler�,

-  Spor tes�sler�n�n �şlet�lmes� (futbol, hokey, paten, golf ve benzer� sahaları, 
yarış p�stler�, stadyumlar, yüzme havuzları, ten�s kortları, bovl�ng alanları, 
boks arenaları, ve benzer� tes�sler�),

-  Form tutma ve vücut gel�şt�rme salonlarının faal�yetler�,

-  Kend� hesabına b�reysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor 
eğ�tmen� vb. sporcuların faal�yetler�,

-  Spor ve eğlence amaçlı sporlara �l�şk�n destek h�zmetler� (balıkçılık ve 
avcılık spor alanlarının �şlet�lmes�, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberl�ğ�, 
yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının h�zmetler�, spor ve eğlence 
hayvanlarının eğ�t�m�, ve benzer�),

-  D�ğer spor ve eğlence amaçlı spor h�zmetler� (paraşüt h�zmetler�, delta-
kanat h�zmetler�, dalgıçlık h�zmetler� ve bys. d�ğer spor ve eğlence h�zmetler�)

Ücretsiz İzin Desteği Verilecek 
Sektörlerin Kapsamı Genişletildi...



COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr
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