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B�r çok sektörde yaşanacak on yed� günlük 
kepenk kapatma, �şletmelerde t�car� 
g�derler ve sıralı ödemeler sorununu ortaya 

çıkaracağına yönel�k oda üyes� �şletmelerden gelen 
talepler� d�le get�ren ve Turhal �ş dünyasının bu 
talepler�n�n �lg�l� makamlara �let�lmek üzere 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'ne 
�let�ld�ğ�n� �fade eden Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z şunları kaydett�:
 "Koronav�rüs (Cov�d-19) salgınının 
toplum sağlığı ve kamu düzen� açısından 
oluşturduğu r�sk� yönetme ve hastalığın yayılım 
hızını kontrol altında tutma amacıyla 26 N�san 
t a r � h � n d e  S a y ı n  C u m h u r b a ş k a n ı m ı z ı n 
başkanlığında toplanan kab�ne toplantısında alınan 
kararlar doğrultusunda; hal� hazırda uygulanmakta 
olan kısm� kapanma tedb�rler�ne yen� önlemler 
eklenerek 29 N�san Perşembe günü saat 19.00'dan 

�t�baren 17 Mayıs 2021 Pazartes� günü saat 05.00'e 
kadar sürecek olan tam kapanma dönem�ne 
geç�lmes� kararlaştırılmış ve ülke genel�n� 
kapsayacak şek�lde b�r d�z� tedb�rler alınmıştır.
            Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak 
alınan bu kararı toplum sağlığı açısından 
destekled�ğ�m�z� �fade etmek �st�yorum. İnsan 
sağlığı tab�� k� öncel�ğ�m�z ancak yaşam devam 
ederken t�car� ödemeler ve mal�yetlerde b�r gerçek. 
Bu kapsamda on yed� günlük �şletme kayıplarının 
yanı sıra kred� ve kamusal ödemeler firmalarımızın 
kabusu olmuş durumdadır. Bununla b�rl�kte on yed� 
günlük bu kapanma sürec�nde �ş dünyası olarak 
t�caret�n çarklarının dönmes� ve kapanma sürec�n�n 
tamamlanmasının ardından �ş dünyasının kaldığı 
yerden üret�me, �st�hdama, �hracata ve ülkem�ze 
değer üreteb�lmes� �ç�n öncel�kl� beklent�ler�m�z�n 
d�kkate alınmasını beklemektey�z.”ded�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, v�deo 

k o n f e r a n s  a r a c ı l ı ğ ı y l a 
gerçekleşt�r�len İç Anadolu ve 
Karaden�z Bölge toplantıs ına 
katılarak, bölge oda/borsa başkanları 
�le �st�şarelerde bulundu.  
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z'�nde katıldığı toplantıda 
H � s a r c ı k l ı o ğ l u , p a n d e m � n � n 
baş l ang ıc ından  bu  yana  tüm 
oda/borsa başkanlarının üyeler�n�n 
nabzını tuttuğunu,  onlara tercüman 
olarak, dertler�n� aktardığını söyled�.
 TOBB olarak bu sıkıntıları 
hükümete �lett�kler�n� ve pek çok 
alanda çözüm ürett�kler�n� anlatan 
H�sarcıklıoğlu, “En çok sıkıntı 
yaşanan sektörlerde Muhtasar-KDV-
SGK ödemeler�n� 6 ay ertelend�. 
 Tur�zm-Lokanta-Yolcu 
Taşıma-Eğ�t�m sektörler�ndek� KDV 
oranını �nd�r�ld�. Verg�-SGK g�b� 
kamuya borçlar �ç�n vadelend�rme 
�mkânı tem�n ed�ld�.   
 İ ş y e r �  k � r a  s t o p a j l a r ı 
düşürüldü. Tur�zm sektöründe 
kamuya yapılacak ödemeler ve 
Konaklama Verg�s� ertelend�. Esnafa, 
şahıs ş�rketler�ne ve c�ro kaybı 
yaşayan küçük �şletmelere nakd� 
destek ödemes� yapıldı. Kısa Çalışma 

Ödeneğ�nden yararlanma şartları 
�y�leşt�r�ld�. İşte en son hep b�rl�kte 
yaptığımız açıklamalar sonrasında 
Haz�ran sonuna kadar da süres� 
uzatıldı” ded�. 
 K r e d �  G a r a n t �  F o n u 
t em�na t ıy l a  Kamu Banka la r ı 
taraf ından düşük fa�zl �  kred� 
paketler� çıkarıldığını bel�rten 
H�sarcıklıoğlu, böylece 200 b�n 
�şletmeye 150 m�lyar l�ra kred� 
desteğ� ver�ld�ğ�n� söyled�.
 H�sarc ık l ıoğ lu ,  ayr ıca 
TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 
ekonom�k sıkıntıların en yoğun 
h�ssed�ld�ğ� dönemlerde Nefes 
Kred�s� kampanyaları yaptıklarını, 
e l l e r � n d e k �  t ü m  k a y n a k l a r ı , 
bankaların kaynaklarıyla b�rleşt�r�p, 
üyelere düşük mal�yetl�  kred� 
destekler� sağladıklarını vurguladı.     
 Oda ve Borsa Başkanları �le 
" Ta m  K a p a n m a "  s ü r e c � n � n 
değerlend�r�ld�ğ� toplantıda Yönet�m 
Kurulu Başkanımız  Ömer Çenes�z 
üyeler�m�z�n talep ve öner�ler�n� 
T O B B  B a ş k a n ı   M .  R � f a t 
H�sarcıklıoğlu 'na �lett�...
 Toplantıda, kapanan �ş 
yerler�ne destek, kamuya verg�/SGK 
v b  ö d e m e l e r � n  e r t e l e n m e s � , 
hammadde tedar�ğ�nde sorun, matrah 
artırımı ve stok affı taleb� öne çıktı.

Torba teklif kabul  
edildi: Çek ibrazı 
erteleniyor 
Pandem� dönem�nde uygulanan kısıtlamalar 
sebeb�yle çekler�n bankalara �brazı �le �cra �flas 
tak�pler� 31 Mayıs'a kadar durdurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
KOSGEB'�n 5 m�lyar TL bütçel� yen� 
programını açıkladı. Talepler�m�z arasında 

yer alan ve Pandem�den etk�lenen �malat 
sektörler�nde çalışan m�kro ve küçük ölçekl� 
�şletmeler �le teknoloj� tabanlı start-up'ların 
d e s t e ğ e  b a ş v u r a b � l e c e ğ � n �  k a y d e d e n 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “M�kro �şletmeler 30 b�n 
l�raya kadar, küçük �şletmeler 75 b�n l�raya kadar 3 
yıl ger� ödemes�z, tamamı fa�zs�z olacak şek�lde bu 

destekten faydalanacaklar.” ded�.

 KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 m�lyar 
TL bütçel� yen� b�r destek programı başlatıyoruz. 
Bu destek öncel�kle Kov�d salgını sebeb�yle gel�r 
kaybına uğramış veya nak�t akışı bozulmuş ama 
�st�hdamını koruyan �malat sektörler�nde faal�yet 
gösteren m�kro ve küçük ölçekl� �şletmelere 
yönel�kt�r. Teknoloj� alanında faal�yet gösteren fil�z 
ş�rketler de bu desteğe başvurab�lecekt�r.”ded�
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Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz COVİD-19 ile mücadele 
kapsamında alınan tam kapanma kararını iş dünyası olarak 
desteklediklerini, ancak alınan kararın işletmeleri ise kara kara 
düşündürdüğünü dile getirdi.

Çenesiz; “Tam Kapanma Sürecinde
İşletmelerin Ödeme ve Maliyetlerine

Çözüm Bulunmalı”

TOBB İÇ ANADOLU 

VE  KARADENİZ
Bölge Toplantısı gerçekleştirildi...
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu 
başkanlığında, v�deo konferans aracılığıyla İç Anadolu ve Karaden�z Bölge 
toplantısı gerçekleşt�r�ld�.  Toplantıda bölge oda/borsa başkanları �le “Tam 
Kapanma” sürec� ele alınarak , �st�şarelerde bulunuldu. 

KOSGEB’DEN 
5 MİLYAR TL’LİK DESTEK

 Akaryakıt sektöründe kayıt dışı �le 
mücadele kapsamında yen� önlemler ve cezalar 
get�ren Verg� Usul Kanunu �le Bazı Kanunlarda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�fi 
Mecl�s'te kabul ed�ld�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

TOBB Başkanı 
 Hisarcıklıoğlu’nu Kabul Etti... 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Küll�yes�’nde Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu’nu kabul ett�. 

 H�sarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oda/Borsa 
Başkanları ve Sektör Mecl�s Başkanlarından gelen �ş dünyasının talep 
ve öner�ler�n� aktardı.
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TORBA TEKLİF
Kabul Edildi 

Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, "Bu yılın �lk çeyreğ�nde 
pandem�ye rağmen başvurularda öneml� b�r artış yaşadık, yurt �ç� patent 
başvuruları geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 28, marka başvuruları 
yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı." ded�.

  F�kr� mülk�yet�n önem�ne d�kkat� çekmek üzere 2001 yılından bu 
yana her yıl farklı b�r temayla kutlanan ve bu yılk� teması "F�kr� Mülk�yet 
ve KOBİ'ler: F�k�rler�n�z� Kazanca Dönüştürün" olan Dünya F�kr� 
Mülk�yet Günü dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) �le Dünya F�kr� Mülk�yet Örgütü (WIPO) �ş b�rl�ğ�yle 
"KOBİ'lerde F�kr� Mülk�yet Yönet�m�n�n Kal�tes�n�n Artırılması" başlıklı 
uluslararası sem�ner v�deo konferansla gerçekleşt�r�ld�.

  Varank, burada yaptığı konuşmada, etk�nl�ğ�n ulusal fikr� 
mülk�yet kurumlarının ve uluslararası kuruluşların KOBİ'ler� 
desteklemede nasıl akt�f rol alab�lecekler�n� açıkça gösterd�ğ�n� söyled�.

  Sürekl� büyüyen b�lg�ye dayalı b�r dünya ekonom�s�nde, fikr� 
mülk�yet�n büyümey� ve sürdürüleb�l�rl�ğ� etk�leyen temel faktörlerden 
b�r� olduğunu bel�rten Varank, her gün yen� ürünler, markalar ve yen�l�kç� 
tasarımların p�yasaya çıktığını d�le get�rd�.

 Varank, KOBİ'ler�n bu yen�l�ğ�n arkasındak� �t�c� güç olduğunu ve 
kend� katma değerl� ürünler�n�n faydalarından çoğu zaman 
yararlanamadıklarını bel�rterek, fikr� mülk�yet s�stemler�nce sağlanan 
korumanın farkında olmadıklarını �fade ett�.

  Avrupa Patent Ofis� (EPO) ve Avrupa B�rl�ğ� F�kr� Mülk�yet Ofis� 
(EUIPO) tarafından yapılan yakın tar�hl� b�r çalışmanın bunun kanıtı 
olduğunu söyleyen Varank, şöyle devam ett�: 

 "Çalışma, KOBİ'ler�n yalnızca yüzde 9'unun fikr� mülk�yet 
haklarına sah�p olduğunu göster�yor. Herhang� b�r fikr� mülk�yet koruması 
olmadan karlı b�r buluş veya tasarım bırakmak, aynı ürünü daha düşük 
mal�yetlerle pazarlayab�len daha büyük rak�pler�n el�ne geçmes�ne neden 
olacaktır. EUIPO tarafından yapılan b�r başka çalışma, tesc�ll� fikr� 
mülk�yet haklarına sah�p olan KOBİ'ler�n, olmayan KOBİ'lere göre 
çalışan başına neredeyse yüzde 32 daha yüksek gel�re sah�p olduğunu 
gösterm�şt�r k� bu da fikr� mülk�yet korumasının ekonom�k değer�n� 
vurgulamaktadır."

  Varank, finansman g�b� etk�n pol�t�kalarla KOBİ'ler�n 
desteklenmes�n�n, hükümet�n temel öncel�kler�nden b�r� hal�ne geld�ğ�n� 
vurgulayarak, "F�kr� mülk�yet haklarının ver�lmes�yle �lg�l� roller�n yanı 
sıra TÜRKPATENT aynı zamanda KOBİ'ler �ç�n fikr� hak farkındalığı 
oluşturmaya öncel�k vermekted�r." �fades�n� kullandı.

  WIPO'nun katkılarıyla kurulan F�kr� Mülk�yet Akadem�s�n�n 
farkındalık ve eğ�t�m programlarının, fikr� mülk�yet b�lg�ler�n�n KOBİ'ler 
arasında yaygınlaştırılmasında da rol oynadığını aktaran Varank, kısa süre 
önce TÜRKPATENT �şt�rak� olarak Türk Sına� Mülk�yet Değerleme 
Mühend�sl�k Danışmanlık H�zmetler� AŞ'y� (TÜRKSMD) kurduklarına 
d�kkat� çekt�.

 "TÜRKİYE, ULUSLARARASI MARKA VE TASARIM 
BAŞVURULARINDA 10. SIRADA"

 Varank, Türk�ye'n�n, son yıllarda fikr� mülk�yet alanında öneml� 
�lerleme kaydett�ğ�n�n altını ç�zerek şöyle ded�:

  "TÜRKPATENT, en çok patent, marka ve tasarım başvurusuyla 
�lg�lenen ofislerden b�r� oldu. Türk�ye, Dünya F�kr� Mülk�yet Göstergeler� 
Raporu'na göre, yerleş�k patent başvurularında 14'üncü, marka 
başvurularında 8'�nc� ve tasarım başvurularında 6'ncı sırada yer 
almaktadır. Uluslararası b�r araştırma ve �nceleme otor�tes� olarak 
TÜRKPATENT, Türk�ye fikr� mülk�yet tar�h�nde b�r m�henk taşı oldu.

  2020'de uluslararası patent başvuru sayısı 2002'ye göre 20 kat 
arttı. Türk�ye, uluslararası marka ve tasarım başvurularında 10. sırayı 
almayı başardı. 2021 yılının �lk çeyreğ�nde de pandem�ye rağmen yurt �ç� 
başvurularda öneml� b�r artış yaşadık. Yurt �ç� patent başvuruları geçen 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım 
başvuruları yüzde 15 arttı. Bu öneml� �lerleme, hükümetler�m�z 
dönem�nde beşer� sermaye ve Ar-Ge tes�sler�ne yapılan büyük yatırımla 
sağlanmıştır."

  Son 19 yılda Türk�ye'dek� ün�vers�te sayısının 93'ten 207'ye 
çıktığını b�lg�s�n� paylaşan Varank, yüksek öğret�mde net okullaşma 
oranının 2020 �t�barıyla yüzde 43'e ulaştığını b�ld�rd�.

  Varank, �novasyon faal�yetler�n� kolaylaştıracak uygun ortamı 
sağlamak �ç�n teknoparklara yatırım yaptıklarına bel�rterek, teknopark 
sayısının da 5'ten 87'ye çıktığını d�le get�rd�.

  Öte yandan, 1600'ün üzer�nde özel Ar-Ge ve tasarım merkez�n�n 
kurulmasına çeş�tl� teşv�klerle destek verd�kler�n� �fade eden Varank, "Bu 
pol�t�ka eylemler� sayes�nde aynı dönemde tam zamanlı araştırmacı sayısı 
yaklaşık 3,5 kat artmıştır. Türk ş�rketler�n�n Ar-Ge kapas�tes�n� ve fikr� 
mülk�yet potans�yel�n� gel�şt�rmek �ç�n daha yapılacak çok şey olduğunun 
farkındayız. Bu bağlamda, Türk�ye'de fikr� mülk�yet ortamını 
�y�leşt�rmen�n yen� yollarını keşfetmek �ç�n WIPO da dah�l olmak üzere 
uluslararası ortaklarımızla b�rl�kte çalışmayı arzu ed�yoruz. Bugünkü 
konuşmaların bu hedefe g�den yolu açacağına �nanıyorum." d�ye konuştu.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın, ocak, şubat, mart aylarında 
enerj�, h�zmetler, �malat, madenc�l�k ve tarım sektörler�nde 
verd�ğ� 3 b�n 124 yatırım teşv�k belges�yle 83 b�n 162 k�ş�ye 

�st�hdam sağlanması öngörüldü.

 Yılın �lk çeyreğ�nde hazırlanan teşv�k belges�n�n 3 b�n 11'� 
yerl�, 113'ü �se yabancı sermaye �ç�n düzenlend�. Yerl� sermaye �ç�n 
ver�len belgelerle 46 m�lyar 112 m�lyon l�ralık sab�t yatırım 
planlanırken bu sayede 78 b�n 7 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� hedeflend�.

 Bu dönemde yabancı sermaye �ç�n ver�len belgelerle de 4 
m�lyar 140 m�lyon l�ralık sab�t yatırım ve 5 b�n 155 k�ş�n�n �st�hdamı 
öngörüldü.

 Bakanlık, bölgesel, genel ve stratej�k yatırım alanlarının 
olduğu 3 destek sınıfında yatırım teşv�k belges� düzenled�. Bölgesel 
destek sınıfında 1859 teşv�k belges� ver�l�rken, 34 m�lyar 140 m�lyon 
l�ralık sab�t yatırım yapılması ve 66 b�n 484 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� 
planlandı.

 Genel destek sınıfında �se 1261 yatırım teşv�k belges� 
düzenlen�rken, 15 m�lyar 666 m�lyon l�ralık yatırım ve 16 b�n 167 
k�ş�n�n �st�hdamı hedeflend�.

Stratej�k yatırımlar alanında sadece yerl� sermayeye ver�len 4 teşv�k 
belges�yle 444 m�lyon l�ralık sab�t yatırım yapılması ve 511 k�ş�n�n 
�st�hdam ed�lmes� öngörüldü.

Belge ver�len sektörler

 Bakanlık en çok �malat sektörü alanında teşv�k belges� 
düzenled�. Bu dönemde söz konusu alanda 2 b�n 328 belge 
hazırlanırken, bunlarla 37 m�lyar 393 m�lyon l�ralık sab�t yatırım ve 68 
b�n 421 k�ş�n�n �st�hdamı hedefi konuldu.

 İk�nc� sırada yer alan h�zmet sektöründe 6 m�lyar 596 m�lyon 
l�ralık sab�t yatırım �ç�n 325 teşv�k belges� ver�ld� ve 9 b�n 459 k�ş�l�k 
�st�hdam hedeflend�.

 H�zmetler sektörünü 2 m�lyar 701 m�lyon l�ralık sab�t yatırım 
tutarıyla enerj� sektörü �zled�. Bu alanda 155 yatırım teşv�k belges� 
düzenlen�rken, 1025 k�ş�l�k �st�hdam plânlandı.

 Madenc�l�k sektörüne, sab�t yatırım tutarı 2 m�lyar 223 
m�lyon l�ra olan 71 belge ver�ld� ve 1997 k�ş�l�k �st�hdam sağlanması 
öngörüldü.

 Söz konusu dönemde tarım sektörü �ç�n de sab�t yatırım tutarı 
1 m�lyar 340 m�lyon l�ra olan 245 belge düzenlend� ve bu projelerle 2 
b�n 260 k�ş�l�k �st�hdam hedeflend�.

T�caret Bakanlığı ve Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
ver�ler�ne göre, Türk�ye'n�n �laç ve eczacılık ürünler� 
�hracatı koronav�rüs salgınının da etk�s�yle arttı.

 Son dönemde stratej�k önem� vurgulanan 
�laç sektörü, dünyada en yüksek katma değer 
sağlayan sektörler arasında yer alıyor.

Dünyadak� üçüncü büyük sektör

 Demografik değ�ş�mler ve hastalıkların da 
etk�s�yle son yıllarda hızlı b�r büyüme sürec�ne g�ren 
sektör, dünyada üçüncü büyük sektör konumunda 
bulunuyor.

 Internat�onal Trade Center ver�ler�ne göre, 
dünya �laç �thalatı, 2019'da b�r öncek� yıla göre yüzde 
5,1 artarak 694,1 m�lyar  sev�yes�nde dolar
gerçekleşt�. Dünya �laç �thalatında önde gelen ülkeler 
�se ABD, Almanya, Belç�ka, Ç�n, Hollanda ve İsv�çre 
oldu.

 Türk�ye, 2019'da �laç �thalatçısı ülkeler 
arasında yüzde 0,7'l�k payla 22'nc� sırada yer aldı.

İlk sırada tedav�de ve korunmada kullanılan 
�laçlar var

 Türk�ye'n�n �laç ve eczacılık sektörü �hracatı 
geçen yıl b�r öncek� yıla göre yüzde 26,8 artışla 1 
m�lyar 849 m�lyon 658 b�n dolara yükseld�.

 İhracat ürün grubu bazında �ncelend�ğ�nde, 
�lk sırada 1,1 m�lyar dolarla tedav�de ve korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan �laçlar yer aldı. Bunu 
652,4 m�lyon dolarla �nsan ve hayvan kanı, serum, 
aşı, toks�nler ve 42,6 m�lyon dolarla eczacılık eşyası 
ve müstahzarları �zled�.

 Geçen yıl dış satımı en fazla artan ürün grubu 
�se yüzde 564,3 �le gl�koz�tler oldu. Oransal artışta bu 
ürün grubunu yüzde 83,8 �le prov�tam�nler ve 
v�tam�nler, yüzde 77,1 �le hormonlar tak�p ett�.

Güney Kore �lk sırada yer aldı

 Türk�ye'n�n geçen yıl gerçekleşt�rd�ğ� �laç ve 
eczacılık ürünler� dış satımında 615,9 m�lyon dolarla 
Güney Kore �lk sırada yer aldı.

 Güney Kore �le b�rl�kte �hracatta �lk 15'te yer 
alan ülkeler, Irak, Kazak�stan, Azerbaycan, 
Özbek�stan, Gürc�stan, İran, İsv�çre, Bulgar�stan, 
Polonya, KKTC, Slovenya, Almanya, Sur�ye ve 
Arnavutluk oldu.

 Bu ülkelere yapılan �hracat, sektörün toplam 
�hracatının yüzde 67,3'ünü oluşturdu.

Öte yandan, Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� 2023 
İhracat Stratej�s� kapsamında �laç ve eczacılık 
ürünler� sektörünün 2023 yılı hedefi 3,3 m�lyar dolar 
olarak bel�rlend�.

İthalat yaklaşık 5,4 m�lyar dolar düzey�nde

 Türk�ye'n�n �laç ve eczacılık sektörü �thalatı 
da 2020'de yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 5 m�lyar 354 
m�lyon 537 b�n doları buldu.

 Ürün grubu bazında �thalatta �lk sırada 2,4 
m�lyar dolarla tedav�de ve korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan �laçlar yer aldı. Bunu 2,2 m�lyar 
dolarla �nsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toks�n �le 
ant�b�yot�kler ve yaklaşık 184 m�lyon dolarla 
ant�b�yot�kler tak�p ett�.

 Söz konusu dönemde �thalatta �lk sırayı 
Almanya aldı. Bu ülkeden gerçekleşt�r�len �thalat 
yıllık bazda yüzde 6,9 azalışla 1,1 m�lyar dolar oldu.

 ABD'den 599,1 m�lyon dolarlık ve Güney 
Kore'den 541,5 m�lyon dolarlık �laç ve eczacılık 
sektörü �thalatı yapıldı.

 Türk�ye'n�n �laç �thalatında �lk 15'te yer alan 
d�ğer ülkeler �se İtalya, Fransa, İsv�çre, İrlanda, Ç�n, 
Dan�marka, İng�ltere, Belç�ka, H�nd�stan, İspanya, 
İsveç ve Brez�lya oldu.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 
Enflasyon Raporu 2021-II'�n tanıtımı 

amacıyla düzenled�ğ� basın b�lg�lend�rme 
toplantısında, "Türk�ye'n�n dış taleb�n� resmeden 
küresel büyümeye da�r ocak enflasyon raporu 
d ö n e m � n d e  ç � z � l e n  o l u m l u  g ö r ü n ü m 
korunmaktadır." ded�.
 "Yüksek frekanslı  ver� ler;  kred� 
gel�şmeler� ve kontrollü normalleşmeyle b�rl�kte 
�kt�sad� faal�yet�n güçlü seyr�n� sürdürdüğüne 
�şaret etm�şt�r." d�yen Kavcıoğlu, "Mevcut 
eğ�l�mler, yılın �lk çeyreğ�nde yataylaşan 
yıllıklandırılmış car� dengen�n yılın �k�nc� 
çeyreğ�nden �t�baren �y�leşmeye başlayacağına 
�şaret etmekted�r." şekl�nde konuştu.
Kavcıoğlu sözler�n� şöyle sürdürdü;
 Salgının bell� h�zmet sektörler�nde 
�st�hdamı sınırlayıcı etk�s�ne karşılık, sanay� 
firmalarının yatırım �ştahı olumlu s�nyaller 
ver�yor.

 İhracatın �thalatı karşılama oranının 
tar�hsel ortalamasının bel�rg�n şek�lde üzer�ne 
çıkarak yüzde 80-90 bandında �st�krar kazanmış 
olması ve bunun sürekl�l�ğ�, sağlıklı b�r dış 
denge ve makrofinansal �st�krar açısından kr�t�k 
önem arz etmekted�r." d�yen Kavcıoğlu, 
"Küresel finansal p�yasalarda ver� duyarlılığının 
ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceğ�, 
dolayısıyla para pol�t�kasında �ht�yatlı duruşun 
önem�n�n arttığı b�r döneme g�rd�ğ�m�z� 
değerlend�r�yoruz.
 Son dönemde t�car� kred�lerde ılımlı b�r 
sey�r gözlen�rken, finansal koşullardak� 
sıkılaşmaya rağmen b�reysel kred� büyümes�nde 
yüksel�ş eğ�l�m� sürmekted�r." �fades�n� 
kullanarak, "Enflasyon görünümü üzer�nde 
etk�l� olan talep ve mal�yet yönlü unsurlar para 
p o l � t � k a s ı n d a  � l a v e  s ı k ı l a ş t ı r m a 
gerekt�rmekted�r.
 2021 yılı enflasyon tahm�n� yüzde 12,2 
olarak güncellend�.

Patent ve Marka 3 AYDA 3 BİNDEN 
Fazla Yatırım Teşvik
Belgesi Düzenlendi...

Türk�ye �laç ve eczacılık ürünler� sektörünün �hracatı 2020'de yüzde 
26,8 artarak 1,9 m�lyar dolara ulaşırken, en fazla satış yapılan ülke 
Güney Kore oldu.

ÇEK İbrazı Erteleniyor 

Pandem� dönem�nde uygulanan kısıtlamalar 
sebeb�yle hak kaybının önlenmes� amacıyla 
çekler�n bankalara �brazı �le �cra �flas tak�pler� 

31 Mayıs 2021'e kadar durdurulacak.
Akaryakıt sektöründe kayıt dışı �le mücadele 
kapsamında yen� önlemler ve cezalar get�ren Verg� 
Usul Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�fi Mecl�s'te kabul 
ed�ld�.
 Kanuna  önergeyle eklenen yen� maddeye 
göre;  �braz süres�n�n son günü 30 N�san �le 31 Mayıs 
arasına �sabet eden çekler, bu tar�hler arasında �braz 
ed�lemeyecek. Ancak 1 Haz�ran'dan sonra kalan süre 
�ç�n �braz �şlem� yapılab�lecek.
 30 N�san �le 31 Mayıs tar�hler� arasında 
vades� gelen kamb�yo sened�ne dayalı alacaklar 
hakkında, bu tar�hler arasında �cra ve �flas tak�b� 
başlatılamayacak, �ht�yat� hac�z kararı ver�lemeyecek 
ve başlamış olan tak�pler duracak.
 Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu 
Kapsamına g� ren  kamu �dare ler �n �n  kamu 
hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları 
hakkında 30 N�san 2021 �le 31 Mayıs 2021 tar�hler� 
arasında �cra ve �flas tak�b� başlatılamayacak.
Emekl � ler �n  bayram �kram�yes �  yasayla 
düzenlend�
 Kanuna önergeyle eklenen yen� b�r maddeyle 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1100 TL  olarak 
açıklanan emekl�ler�n bayram �kram�yes� �ç�n  yasal 
düzenleme yapıldı.
Tekl�f ne get�r�yor?
 Akaryakıtta kayıt dışılığı önlemeye dönük 
düzenlemeler �çeren kanunda şu düzenlemeler yer 
alıyor:
- Akaryakıt, LPG, tütün mamuller� ve alkollü �çecek 
sektörler�nde �lk defa faal�yet göstereceklerden 10 
m�lyon TL; hal�hazırda faal�yet gösterenlerden �se 100 
m�lyon TL'y� geçmemek üzere b�r öncek� yıl brüt 
satışlarının yüzde 1'� tutarında tem�nat alınacak. 
Tem�natı vermeyenlere 25 b�n TL'den az ve 1 m�lyon 
TL'den fazla olmamak üzere brüt satışlarının b�nde 3'ü 
özel usulsüzlük cezası ver�lecek. Ayrıca akaryakıt ve 
LPG p�yasasında olup tem�natlarını vermeyenler, 
tem�natlarını verene kadar faal�yetten men 
ed�lecekler.
-Akaryakıt p�yasasında sahte fatura düzenleme ve 
ödeme kayded�c� c�haza müdahaleye �l�şk�n 

haklarında verg� �ncelemes� olan tes�s �ç�n başka b�r 
k�ş�ye l�sans ver�lmeyecek.
-Dağıtıcı l�sansı sah�pler�n�n otomasyon s�stem�n� 
EPDK tarafından yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�ler 
aracılığıyla kurması ve s�stem�n �şley�ş�nden 
müştereken sorumlu tutulmalarına �l�şk�n düzenleme 
yapılmaktadır. Böylece EPDK bay�lerden ve 
dağıtıcılardan gelen ver�ler�  güncel olarak 
denetleyeb�lecek.
-Ödeme kayded�c� c�haz ve otomasyon g�b� elektron�k 
s�stemlere müdahale eden k�ş�lere verg� kaçakçılığı 
suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hap�s cezası 
ver�lecek.
-EPDK'dan �z�n alınmaksızın herhang� b�r üründen 
üret�len maddeler�n akaryakıt olarak; �kmal ed�lmes�, 
satışa arz ed�lmes�, satılması, bulundurulması, bu 
özell�ğ�n� b�lerek t�car� amaçla satın alınması, 
taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları 
kapsamına dah�l ed�lmekte. Bu fi�ller� �şleyenler 2 
yıldan 5 yıla kadar hap�s �le cezalandırılacak.
-Akaryakıt p�yasasında sahte fatura düzenleyen ve 
kullananlar � le ödeme kayded�c� c�haza ve 
otomasyona müdahale fi�ller�n�n tesp�t ed�lmes� 
durumunda tüm faal�yetler EPDK tarafından geç�c� 
olarak durdurulacak ve bu süre �ç�nde söz konusu tes�s 
�ç�n başka b�r k�ş�ye de l�sans ver�lmeyecek. 
Kes�nleşm�ş mahkeme kararına göre l�sans 
sah�pler�n�n l�sansı �ptal ed�lecek. Ödeme kayded�c� 
c�haza ve otomasyona müdahale fi�l�ne �l�şk�n olarak 
ver�len �dar� para cezaları ödenmed�ğ� müddetçe 
l�sansa konu tes�s �ç�n yen� l�sans ver�lmeyecek.
-Dağıtıcıların, herhang� b�r dağıtıcıdan aldığı 
akaryakıtı başka b�r dağıtıcıya satması yasaklanıyor. 
Bu yasağı ç�ğneyen l�sans sah�pler�ne b�r�nc� �hlalde 
�dar� para cezası uygulanacak ve �k� yıl �çer�s�nde 
tekrar ed�lmes� hal�nde dağıtıcı l�sansı �ptal ed�lecek.
-Mevcutta, kanuna karşı h�le ve yalan beyanda 
bulunanların l �sansı  �ptal  ed�l �yordu.  Yen� 
düzenlemeyle bu k�ş�lere, bunların ortaklarına, 
bunların ortak veya tems�lc�s� olduğu tüzel k�ş�lere 
yen�den l�sans ver�lmeyecek.
-Akaryakıt-LPG dağıtıcı ve bay� l�sans başvurusu, 
l�sans tad�l� veya l�sans süres� uzatılmasına �l�şk�n 
talepler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n vades� geçm�ş verg� 
borcu �le SGK'ye vades� geçm�ş pr�m ve �dar� para 
cezası borcu bulunmaması şartı get�r�l�yor.

Pandem� dönem�nde uygulanan kısıtlamalar sebeb�yle çekler�n 
bankalara �brazı �le �cra �flas tak�pler� 31 Mayıs'a kadar 
durdurulacak.

Başvurularında Artış 

NİSAN AYI SANAYİ KAPASİTE
KULLANIM ORANI AÇIKLANDI

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB),n�san ayına 
�l�şk�n �malat sanay� kapas�te kullanım oranını açıkladı. 
İmalat sanay� genel�nde kapas�te kullanım oranı 

(KKO),b�r öncek� aya göre 1.2 puan artarak yüzde 75.9 
sev�yes�nde gerçekleşt�...
 Merkez Bankası n�san ayı �malat sanay� kapas�te 
kullanım oranını açıkladı. Kapas�te kullanım n�sanda yüzde 
75.9, mevs�msel etk�lerden arındırılmış kapas�te kullanım oranı 
yüzde 76,2 olarak gerçekleşt�
 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'ndan (TCMB) 
yapılan açıklamada, �malat sanay�s�nde faal�yet gösteren 1.745 �ş 
yer� tarafından n�san ayı İkt�sad� Yönel�m Anket�'ne ver�len 
yanıtların toplulaştırılarak değerlend�r�ld�ğ� b�ld�r�ld�.
 Anket sonuçlarına göre, �malat sanay�s� genel�nde 
kapas�te kullanım oranı, n�sanda b�r öncek� aya kıyasla 1,2 puan 
artarak yüzde 75,9'a yükseld�.
 Aynı dönemde mevs�msel etk�lerden arındırılmış 
kapas�te kullanım oranı (KKO-MA),b�r öncek� aya göre 0,6 puan 

MERKEZ BANKASI ENFLASYON 

Tahminini Güncelledi...

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, yılın �lk 3 ayında sab�t yatırım 
tutarı 50 m�lyar 252 m�lyon l�ra olan 3 b�n 124 proje �ç�n 
yatırım teşv�k belges� düzenled�.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon 
tahmininin yüzde 12,2 olarak güncellendiğini açıkladı.

TÜRKİYE’NİN İLAÇ SEKTÖRÜ 
İHRACATI 1,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

https://www.trthaber.com/etiket/dolar/
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T�caret Bakanı Mehmet Muş, Tw�tter hesabından 
Cumhurbaşkanı  Recep Tayy�p Erdoğan 
tarafından açıklanan Kov�d-19 salgınından 

olumsuz etk�lenen esnaf ve sanatkarlara yönel�k destek 
paket�ne �l�şk�n yaptığı paylaşımında şunları kaydett�:

 "Esnafımıza destek olmaya devam ed�yoruz. 
Hayırlı olsun. Koronav�rüs salgınından olumsuz 
etk�lenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek k�ş� tac�rlere 
yönel�k aylık 1000 l�ra gel�r desteğ�yle, büyükşeh�rlerde 
750 l�ra, d�ğer şeh�rlerde 500 l�ra olan k�ra desteğ� süres� 1 
ay daha uzatılmıştır.

 Söz konusu destekler �ç �n  yapı lacak 
başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet 
üzer�nden yapılab�lecekt�r.

 TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank 
aracılığıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan kred�ler�n 
taks�t ödemeler� 1 Temmuz 2021 tar�h�ne kadar 
ertelenm�şt�r."ded�.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z COVİD-19 
�le mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararını �ş 
dünyası olarak destekled�kler�n�, ancak alınan kararın 
�şletmeler� �se kara kara düşündürdüğünü d�le get�rd�.
B�r çok sektörde yaşanacak on yed� günlük kepenk 
kapatma, �şletmelerde t�car� g�derler ve sıralı ödemeler 
sorununu ortaya çıkaracağına yönel�k oda üyes� 
�şletmelerden gelen talepler� d�le get�ren ve Turhal �ş 
dünyasının bu talepler�n�n �lg�l� makamlara �let�lmek 
üzere Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'ne 
�let�ld�ğ�n� �fade eden Yönet�m Kurulu Başkanı Ömer 
Çenes�z şunları kaydett�:
                "Koronav�rüs (Cov�d-19) salgınının toplum 
sağlığı ve kamu düzen� açısından oluşturduğu r�sk� 
yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 
t u t m a  a m a c ı y l a  2 6  N � s a n  t a r � h � n d e  S a y ı n 
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kab�ne 
toplantısında alınan kararlar doğrultusunda; hal� hazırda 
uygulanmakta olan kısm� kapanma tedb�rler�ne yen� 
önlemler eklenerek 29 N�san Perşembe günü saat 
19.00'dan �t�baren 17 Mayıs 2021 Pazartes� günü saat 
05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma dönem�ne 
geç�lmes� kararlaştırılmış ve ülke genel�n� kapsayacak 
şek�lde b�r d�z� tedb�rler alınmıştır.
            Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak alınan bu 
kararı toplum sağlığı açısından destekled�ğ�m�z� �fade 
etmek �st�yorum. İnsan sağlığı tab�� k� öncel�ğ�m�z ancak 
yaşam devam ederken t�car� ödemeler ve mal�yetlerde 
b�r gerçek. Bu kapsamda on yed� günlük �şletme 
kayıplarının yanı sıra kred� ve kamusal ödemeler 
firmalarımızın kabusu olmuş durumdadır.
            Bununla b�rl�kte on yed� günlük bu kapanma 
sürec�nde �ş dünyası olarak t�caret�n çarklarının dönmes� 

ve kapanma sürec�n�n tamamlanmasının ardından �ş 
dünyasının kaldığı yerden üret�me, �st�hdama, �hracata 
ve ülkem�ze değer üreteb�lmes� �ç�n öncel�kl� 
beklent�ler�m�z�n d�kkate alınmasını beklemektey�z.
            Dolayısıyla, 29 N�san-17 Mayıs 2021 tar�hler� 
arasında kapanma karar ından etk� lenen tüm 
�şletmeler�m�z�n;

· KOSGEB başta olmak üzere, kamu bankaları �le 

özel bankalardan  kullandığı ve ger� ödemes� 

başlayan kred� ödemeler�n�n ötelenmes� ve bu süre 

zarfında mal�yetler� devlet�m�z veya bankalar 

t a r a f ı n d a n  k a r ş ı l a n m a k  k a y d ı  � l e  k r e d � 

gec�kmeler�ne fa�z �şlet�lmemes�,

· Yapılandırılmış verg� ve SGK ödemeler� �ç�n 

yen�den düzenlenme yapılması, taks�tl� ödeme/peş�n 

ödeme seçeneğ� �le yapılandırılan borçlar �ç�n süre 

uzatımına g�d�lmes�, normal döneme a�t verg� ve 

SGK ödemeler� �se ötelenmel�d�r,

· Zorunlu faal�yet durdurmadan dolayı etk�lenen 

�şletmeler�n �şç� g�derler� (Maaş, SGK ödemeler�, 

K�ra vs.) �ç�n finansal destekler arttırılmalıdır,

· �şletmeler�n Doğalgaz ve Elektr�k faturalarının 

ö d e m e l e r � n � n  e r t e l e n m e s �  � v e d �  o l a r a k 

beklenmekted�r.
            Aks� takd�rde b�r yılı aşkın zamandır zor b�r 
süreçten geçen firmaların ayakta kalab�lmes� mümkün 
olamayab�l�r.
            Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak 
üyeler�m�z�n ve �ş dünyamızın beklent�ler�n�n 
karşılanması �ç�n gerekl� adımların ve çalışmaların 
yapılmasını �ved�l�kle bekl�yoruz."ded�.

ESNAF VE SANATKARA

YENİ DESTEK

PAKETİ 

ÇENESİZ; “TAM KAPANMA SÜRECİNDE İŞLETMELERİN

ÖDEME VE MALİYETLERİNE ÇÖZÜM BULUNMALI”

Çel�k sektörü, 2021'�n �lk çeyreğ�nde 3,8 
m�lyar dolarlık �hracat gerçekleşt�rd�.

 Çel�k İhracatçıları B�rl�ğ�nden (ÇİB) yapılan 
açıklamaya göre, çel�k sektörü, Türk�ye'n�n toplam 
�hracatına verd�ğ� katkıyı aralıksız sürdürüyor.
 Sektörün �hracatı, �lk çeyrekte b�r öncek� 
yılın aynı dönem�ne göre m�ktarda yüzde 1,9 artarak 
5,1 m�lyon tona çıktı. Değerde �se yüzde 22,5 
yükselerek 3,8 m�lyar dolara ulaştı.
 Bu yılın �lk çeyreğ�nde en fazla �hracat 
yapılan bölgeler AB, Orta Doğu, Lat�n Amer�ka ve 
Uzak Doğu olarak sıralanırken, söz konusu bölgelere 
yapılan �hracat sektörün dış satımının yaklaşık yüzde 
75'�ne karşılık geld�.
 İlk çeyrekte en fazla �hracat gerçekleşt�r�len 
ülkeler �se İsra�l, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, 
S�ngapur ve Irak oldu.
"YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 15 MİLYAR 
DOLAR"
Açıklamada görüşler�ne yer ver�len ÇİB Başkanı 
Adnan Aslan, sektör olarak son yıllarda alternat�f 
pazarlar olarak n�telend�rd�kler� Güneydoğu Asya, 
Sahraaltı Afr�ka ve Lat�n Amer�ka bölgeler�ndek� 
ülkelere olan �hracatı artırmaya yönel�k çalışmalar 

planladıklarını b�ld�rd�.
 Söz konusu ülkeler�n, artan çel�k �ht�yaçları 
sebeb�yle b�rçok çel�k ürünü �ç�n potans�yel 
taşıdığını aktaran Aslan, "2021 yıl sonu �hracat 
hedefim�z� küresel olarak normalleşme beklent�ler� 
kapsamında m�ktarda yüzde 10 artışla 23 m�lyon 
tona ulaştırmak, değerde �se yüzde 15 yüksel�şle 15 
m�lyar dolar sev�yeler�nde gerçekleşt�rmek olarak 
bel�rled�k." �fadeler�n� kullandı.
 Aslan, sektör �ç�n kr�t�k öneme sah�p olan AB 
korunma önlem�n�n normal şartlarda haz�randa sona 
ereceğ�n� bel�rterek, şunları kaydett�:
 "Ancak AB, önlem�n devamına gerek olup 
olmadığına karar vermek �ç�n yen� b�r gözden 
geç�rme soruşturması yürütüyor. B�z bu konuda 
Avrupa Kömür ve Çel�k Topluluğu (AKÇT) 
kurallarının her �k� taraf �ç�n de çok öneml� olduğu 
kanaat�ndey�z. Bu sebeple AKÇT temas grubunun 
çalıştırılması �ç�n g�r�ş�mlerde bulunuyoruz. AB ve 
Türk�ye çel�k sektörler�n�n b�r araya gelmes� ve 
�let�ş�m�n artması �k� tarafın da yararına olacaktır. 
Türk çel�k sektörünü hedef alan ve etk�leyen haksız 
önlemlere yönel�k ÇİB olarak çalışmalarımızı 
Bakanlığımızın koord�nasyonu ve yönlend�rmeler� 
�le sürdürüyoruz."

ÇELİK SEKTÖRÜNDEN İLK ÇEYREKTE

3,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACATTCMB, Yatırım Eğilimi İstatistiklerinin
Yapısının Değiştirildiğini Duyurdu

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB), Yatırım 
Eğ�l�m� İstat�st�kler�'ne �l�şk�n ser�ler�n geçm�ş dönemler� 
kapsayacak şek�lde hesaplanarak 2009 bahar dönem�nden 
�t�baren rev�ze ed�ld�ğ�n� duyurdu.
 TCMB'den yapılan duyuruda, bugünden 
�t�baren geçerl� olmak üzere Yatırım Eğ�l�m� 
İstat�st�kler�'n�n yapısında değ�ş�kl�k yapıldığı 
b�ld�r�ld�.
 Duyuruda, TCMB tarafından, Avrupa B�rl�ğ� 
Uyumlaştırılmış İşyer� ve Tüket�c� Anketler� Ortak 
Programı'na tam uyumlu olarak uygulanan Yatırım 
Anket�'n�n yapısının, söz konusu programda yapılan 
güncellemeye uyum çalışmaları kapsamında değ�şt�r�ld�ğ� 
aktarılarak, şunlar kayded�ld�:
 "Yapılan değ�ş�kl�klere �l�şk�n detaylı b�lg�ye 
Yatırım Eğ�l�m� İstat�st�kler� sayfasındak� Metaver� ve 
U y g u l a m a  D e ğ � ş � k l � k l e r �  b a ş l ı k l a r ı n d a n 
er�ş�leb�lmekted�r. Söz konusu değ�ş�kl�k kapsamında 
Yatırım Eğ�l�m� İstat�st�kler�'ne �l�şk�n ser�ler yen� 
yönteme uygun olarak, geçm�ş dönemler� kapsayacak 
şek�lde hesaplanmış ve 2009 Bahar dönem�nden �t�baren 
rev�ze ed�lm�şt�r. Rev�ze ed�lm�ş ver�lere Yatırım Eğ�l�m� 
İstat�st�kler� sayfasından er�ş�leb�lmekted�r."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve 
sanatkara destek paketine başvuruların 31 
Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden 
yapılabileceğini bildirdi.

KOSGEB’DEN 

5 MİLYAR
TÜRK LİRASI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOSGEB'İN YENİ PROGRAMINI AÇIKLADI:
MİKRO İŞLETMELERE 30, KÜÇÜK İŞLETMELERE 75 BİN TL,3 YIL GERİ 
ÖDEMESİZ TAMAMI FAİZSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
KOSGEB'�n 5 m�lyar TL bütçel� yen� 
programını açıkladı. Talepler�m�z 

arasında yer alan ve Pandem�den etk�lenen 
�malat sektörler�nde çalışan m�kro ve küçük 
ölçekl� �şletmeler �le teknoloj� tabanlı start-
up'ların desteğe başvurab�leceğ�n� kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “M�kro �şletmeler 30 
b�n l�raya kadar, küçük �şletmeler 75 b�n l�raya 
kadar 3 yıl ger� ödemes�z, tamamı fa�zs�z olacak 
şek�lde bu destekten faydalanacaklar.” ded�.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK 
Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabr�kası'nda 
Enerj�t�k Malzemeler Üret�m Tes�s�n�n açılış 
etk�nl�ğ� ve ürün lansmanına katıldı. Törende 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanay� 
ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, İç�şler� 
Bakanı Süleyman Soylu, M�ll� Savunma 
Bakanı Hulus� Akar, Ankara Val�s� Vas�p 
Şah�n, M�ll� Savunma Bakan Yardımcısı 
Muhs�n Dere, MKE Genel Müdürü Yas�n 
Akdere �le TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal 
da hazır bulundu.

 Burada b�r konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB'�n yen� 
programı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyled�:

5 MİLYAR TL: KOSGEB vasıtasıyla toplamda 
5 m�lyar TL bütçel� yen� b�r destek programı 
başlatıyoruz. 

 Bu destek öncel�kle Kov�d salgını 
sebeb�yle gel�r kaybına uğramış veya nak�t akışı 
bozulmuş ama �st�hdamını koruyan �malat 
sektörler�nde faal�yet gösteren m�kro ve küçük 
ölçekl� �şletmelere yönel�kt�r. Teknoloj� 
alanında faal�yet gösteren fil�z ş�rketler de bu 
desteğe başvurab�lecekt�r.

3 MAYIS'TA BAŞLIYOR: M�kro �şletmeler, 
30 b�n l�raya kadar küçük �şletmeler, 75 b�n 
l�raya kadar olmak üzere 3 yıl ger� ödemes�z, 
t amamı  f a � z s � z  ş ek � lde  bu  des t ek ten 
faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları 
taşıyan m�kro veya küçük �şletmeler, 3 Mayıs 
Pazartes� gününden �t�baren e-Devlet üzer�nden 
K O S G E B  a r a c ı l ı ğ ı  � l e  b a ş v u r u l a r ı n ı 
yapab�l�rler.

DESTEK PAKETİ

81 İL VALİLİĞİNE
GÖREV İZİN BELGESİ
GENELGESİ GÖNDERDİLDİ

İç�şler� Bakanlığı tarafından 81 İl Val�l�ğ�ne Görev Belges� Düzenlenmes� 
Genelges� gönder�ld�.

            Genelgede daha öncek� kısıtlama dönemler�nde olduğu g�b� tam 
kapanma dönem�nde de temel öncel�ğ� üret�m, �malat, tedar�k ve loj�st�k 
z�nc�rler�nde herhang� b�r aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma 
kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönel�k sokağa 
çıkma muafiyet� get�r�ld�ğ� hatırlatıldı.

            Genelgede, salgınla mücadele sürec�nde; muafiyetler�n su��st�mal 
ed�lmemes�, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere 
toplumsal yükün artmaması açısından son derece öneml� olduğu bel�rt�lerek, 
üret�m, �malat, tedar�k ve loj�st�k sektörler� başta olmak üzere daha önce 
genelgelerle muafiyet tanınan �şyerler�nde çalışan görevl�ler �ç�n bu 
�şyerler�n�n yetk�l�ler�nce tüm belgeler�n geçerl�l�ğ�n 2 Mayıs 2021 Pazar 
günü saat 24.00'de sona ereceğ� �fade ed�ld�. Genelge görev belgeler� �le �lg�l� 
şu b�lg�lere yer ver�ld�: 

            "29 N�san 2021 Perşembe gününden �t�baren muafiyetler kapsamında 
bulunan �şyer�/fabr�ka/�malathane g�b� yerlerde çalışan k�ş�ler�n, e-devlet 
platformunda yer alan İç�şler� Bakanlığı e-başvuru s�stem� üzer�nden görev 
belges� başvurusunda bulunacak. Görev belges� başvurusunda bulunan 
k�ş�ler�n sosyal güvenl�k numarasına göre halen çalışmakta olduğu  �şyer� 
s�c�l numarası bel�rlenecek ve �ş yer�n�n faal�yet alanına göre muafiyet 
kapsamında kalıp kalmadığı kontrol ed�lecek. İlg�l� Bakanlıklarla sağlanan 
entegrasyonlar sayes�nde anlık ve otomat�k olarak yapılacak bu sorgulamalar 
sonucunda b�ld�r�m �le aranan şartlar arasında uyumluluğun tesp�t� hal�nde 
s�stem üzer�nden otomat�k olarak görev belges� düzenlenecek.

            Başvuruda bulunan çalışana da�r k�ml�k b�lg�ler�n�n yanı sıra sokağa 
çıkma kısıtlaması sırasında hang� amaçla �şyer�nde olması gerekt�ğ�, çalışma 
süres�/zaman d�l�m�, �şyer� ve �kamet adres�, varsa kullanacağı serv�s ya da 
araç plaka b�lg�s�n�n de yer alacağı görev belges�n�n çıktısı başvuruda 
bulunan k�ş� tarafından alınarak �şyer�/firma yetk�l�s�ne �mzalatılacak.

            Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru s�stem�n� kullanımında 
oluşab�lecek problemler, s�stemsel yoğunluk, er�ş�m hatası g�b� geç�c� 
durumlar neden�yle zamanında görev belges� alınamaması durumunda b�r 
defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün �ç�n geçerl� olmak kaydıyla Ek-1'de 
örneğ� sunulan görev belges� formu manuel olarak doldurularak çalışan ve 
�şyer�/firma yetk�l�s� tarafından �mzalanmak suret�yle düzenleneb�lecek. e-
başvuru s�tem� üzer�nden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen 
görev belgeler� kapsamında;

            İşyer�/firma yetk�l�s�, �mza altına aldığı belgede bel�rt�len k�ş�n�n 
yetk�l�s� olduğu �şyer�nde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması 
sırasında zorunlu b�r amaçla �şyer�nde olması gerekt�ğ� b�lg�s�n�n 
doğruluğundan, Hakkında görev belges� düzenlenen k�ş� �se kend�s� �le �lg�l� 
b�lg�ler�n doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet 
neden� �le buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, 
sorumlu olacak.

            Düzenlenen görev belges�, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 
muafiyet tanınan �şyerler�nde çalışan personel�n yanında bulundurulacak ve 
yapılacak kontrollerde denet�m ek�pler�ne �braz ed�lecek. e-başvuru s�stem� 
üzer�nden üret�len görev belgeler� eş zamanlı olarak kolluk kuvvetler�n�n 
b�lg� s�stemler�ne de �let�lecek olup, kolluk kuvvetler�nce yürütülecek 
denet�m faal�yetler� sırasında, geçerl� görev belges� olmayan/�braz edemeyen 
veya görev belges�nde bel�rt�len muafiyet neden�, zamanı ve güzergahı �le 
denet�m sırasındak� durumu uyumlu olmayan k�ş�ler �le eks�k/yanlış b�lg� 
veren �şyer� yetk�l�ler� hakkında adl� ve �dar� �şlem uygulanacak. 

            Bu noktada esnaf, sanay� ve/veya t�caret �le z�raat odaları başta olmak 
üzere �lg�l� meslek odaları tarafından gerekl� rehberl�k faal�yetler�ne ağırlık 
ver�lecek ve faal�yet alanlarındak� �şyerler�n�n/firmaların b�lg�lend�r�lmeler� 
ve kurallara uymaya teşv�k ed�lecek.

            Tam kapanma dönem� �çer�s�nde asgar� personel �le h�zmet sunacak 
kamu kurum ve kuruluşlarının h�zmet b�nalarında/yerler�nde görev yapacak 
kamu personel� �ç�n de yetk�l� yönet�c� tarafından bu durumu ortaya koyan 
Ek-2'de örneğ� ver�len Kamu Personel� Görev B�ld�r�m Belges� 
düzenlenecek ve bu kapsamdak� kamu personel�, görevl� olduğu zaman 
d�l�m� �çer�s�nde �kamet� �le �şyer� arasındak� güzergahla sınırlı olacak 
şek�lde muafiyete tab� olacak.

            Ayrıca seyahat �z�n başvuruları, önceden e-Devlette Bakanlığımızca 
sunulan h�zmetlerden olan E-Başvuru S�stem�n�n �çer�s�ndeyken 
vatandaşlarımızın er�ş�mler�n� kolaylaştırmak üzere yapılan gel�şt�rmeler �le 
b�rl�kte e-Devlet İç�şler� Bakanlığı H�zmetler� l�stes�nden doğrudan er�ş�m 
sağlanab�lecek hale get�r�ld�.

            Cenaze sah�b� vatandaşların mağdur olmalarının önüne geç�lmes� 
amacıyla Cenaze İz�n H�zmet� seyahat �zn� başvurusundan ayrı olarak 
doğrudan er�ş�leb�l�r hale get�r�ld�. Ayrıca cenaze �zn� �ç�n başvuru esnasında 
vatandaşların  elektron�k ortamda Ölüm Belges�   yüklemes� 
uygulamasından da vazgeç�ld�. Başvuru konusunun doğruluğu, 
Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasındak� s�stem entegrasyonları �le tey�t 
ed�lecek."den�ld�.
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