
L�sanslı depolarda 
ü r ü n l e r � n � 
m u h a f a z a  e d e n 
üret�c� ve üret�c� 
ö r g ü t l e r � n e 
v e r � l e c e k  k � r a , 
nakl�ye ve anal�z 
ücretler� bel�rlend�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun F�nansal K�ralama, Faktor�ng 
ve F�nansman Ş�rketler�n�n Muhasebe 
Uygulamaları �le F�nansal Tabloları 
H a k k ı n d a  Y ö n e t m e l � k ' t e  y a p t ı ğ ı 
d e ğ � ş � k l � k l e r ,  R e s m �  G a z e t e ' d e 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Yapılan 
d ü z e n l e m e l e r  k a p s a m ı n d a  � l g � l � 
yönetmel�ğ�n adı "F�nansal K�ralama, 
Faktor�ng, F�nansman ve Tasarruf 
F�nansman Ş�rketler�n�n Muhasebe 

Uygulamaları �le F�nansal Tabloları 
H a k k ı n d a  Y ö n e t m e l � k "  ş e k l � n d e 
d e ğ � ş t � r � l d � .  İ s � m  d e ğ � ş � k l � ğ � 
doğrultusunda yönetmel�ğ�n amacı da 
"finansal k�ralama, faktor�ng, finansman 
ve tasarruf finansman ş�rketler�n�n 
muhasebe ve karşılık uygulamalarına ve 
kamuya açıklanacak finansal tablolarının 
b�ç�m ve �çer�ğ�ne �l�şk�n usul ve esasları 
düzenlemek" olarak yen�den düzenlend�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu, Kız Kardeş�m 
H�be Programı'nın kazananların tanıtıldığı çevr�m 
�ç� törende, v�deo görüntüsü aracılığıyla verd�ğ� 
mesajda kadın g�r�ş�mc�ler�n ülke kalkınmasında 
taşıdığı büyük önem�n b�l�nc�nde olduklarını 
bel�rterek, bu v�zyonla kadının her alanda 
güçlenmes�n� amaçladıklarını söyled�. 
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TOBB T�caret ve Sanay� Odaları, TOBB T�caret Odaları, 
TOBB Sanay� Odaları, TOBB T�caret Borsaları ve TOBB 
Den�z T�caret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı 

Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleşt�.
� H�sarcıklıoğlu, buradak� konuşmasında, yılın �lk 
çeyreğ�nde kayded�len yüzde 7'l�k büyümey� özel sektöre ver�len 
destekler�n yer�ne ulaştığını göstermes� açısından çok 
önemsed�kler�n� bel�rterek, "İk�nc� çeyrekte belk� de tar�h�m�z�n 
en yüksek çeyrekl�k büyüme rakamını yakalamayı üm�t 
ed�yoruz. Ayrıca y�ne bu sene, hem sanay� üret�m�nde hem de 
�hracatta rekor sev�yelere ulaşacağımızı düşünüyoruz." 
değerlend�rmes�nde bulundu.
- "Büyümeden yeterl� pay alamayan sektörlere destek 

adımları sürdürülmel�"
� Tüm bu gel�şmeler�n moraller�n� yükselterek çalışma 
şevkler�n� artırdığına �şaret eden H�sarcıklıoğlu, şunları kaydett�:
� "Öte yandan, bu durumun tüm sektörlere eş�t 
yansımadığının, büyümen�n bereket�nden herkes�n eş�t ölçüde 
faydalanmadığının da farkındayız. Başta h�zmetler kes�m� olmak 
üzere salgından en fazla olumsuz etk�lenen ve büyümeden yeter� 
kadar pay alamayan sektörler�m�z �ç�n destek adımlarının 
mutlaka sürdürülmes�n� �st �yoruz. Güçlü büyümey� 
sürdüreb�lmek �ç�n kred� fa�zler�nde ve enflasyonda düşüş, döv�z 
kurlarında �st�krar sağlanması gerekt�ğ�n� ve geçm�şte 
yaptığımız g�b�  y�ne bunu başarı lab� leceğ�m�z�  de 
düşünüyoruz."ded�. 2

Binaların Kimlik
Kartı Olacak
B�na K�ml�k S�stem� 
uygulaması yürürlü-
ğe g�rd�. B�nalara a�t 
tekn�k b�lg�lertekno-
loj�k levhalara �şle-
necek.QR kodu �le 
b�lg�lere 50 metre 
mesafeden dah� 
ulaşmak mümkün 
olacak.

5

Varlık Barışından Yararlanma 
Süresi 6 Ay Uzatıldı...
Varlık Barışı uygulamasından 
yararlanmak �ç�n tanınan süre 6 ay 
uzatıldı. 3

Söz konusu destek, ürett�ğ� ç�ğ sütü, süt �şleme 
tes�sler�ne fatura-makbuz karşılığında kend�s�, 
üret�c� ve yet�şt�r�c� örgütü vasıtasıyla satan ve 
Bakanlık Süt Kayıt S�stem� Ver� Tabanı'na aylık 
olarak kaydett�renlere ödenecek.

Sebze ve Meyvelerin
Satışına Düzenleme!
Sebze ve meyveler�n ambalajlanarak 
taşınmasında,  depolanmasında ve 
perakende satışa sunulmasında uyulması 
gereken standartlar bell� oldu. T�caret 
Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve 
Meyveler�n Toptan ve Perakende 
T � c a r e t � n d e  U y u l m a s ı  G e r e k e n 
Standartlar Hakkında Tebl�ğ" Resm� 
Gazete'de yayımlandı.

4

Hibe Programı ile  

DESTEK

5

Ticaret Bakanlığı
Haziran Ayı Veri

Bültenini Yayımladı

 Genel T�caret S�stem�'ne (GTS) 
göre, �hracat haz�randa geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 m�lyar 
773 m�lyon dolara, �thalat da yüzde 38,87 
yüksel�şle 22 m�lyar 661 m�lyon dolara 
çıktı.
T�caret Bakanlığının haz�ran ayı geç�c� dış 
t�caret �stat�st�kler�nden oluşan ver� bülten� 
açıklandı.

4

Ekonomik Güven Endeksi

Haziran’da Yükseldi
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Haz�ran ayına 
�l�şk�n ekonom�k güven endeks� ver�ler�n� 
açıkladı.Ekonom�k güven endeks� haz�randa 
aylık bazda yüzde 5,6 artarak 97,8 değer�n� 
aldı.

2

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA
Elektr�k tüket�m 

tar�feler�ne 
1 Temmuz-31 

Eylül 2021 dönem� 
�ç�n yüzde 15 zam

 yapıldı. 
    Doğalgazda Temmuz ayı �ç�n konut 
aboneler�n�n tar�fes�nde yüzde 12, sanay� grubu 
tar�fes�nde yüzde 20 artışa g�d�ld�. Enerj� 
P�yasası Düzenleme Kurulu, Elektr�k tüket�m 
tar�feler�nde düzenlemeye g�tt�. Alınan karara 
göre 1 Temmuz tar�h�nden geçerl� olmak üzere 
tüm tüket�c� gruplarında elektr�k fiyat tar�feler� 
yüzde 15 arttırıldı. 2

Alacak 
Sigortasına  

Reasürans
Taahhüdü
Devlet Destekl� T�car� 
A l a c a k  S � g o r t a s ı 
S � s t e m � n e  D e v l e t 
Tarafından Taahhüt 
Ed�lecek Reasürans 
D e s t e ğ � n e  D a � r 
Cumhurbaşkanı Kararı 
yayımlandı.

2

Tasarruf Finansman Şirketleri BDDK
Yönetmeliğine Girdi!

4

Lisanslı 
Depoculuğa 
Teşvik 

3

TCMB, Türk l�rası zorunlu karşılıkların 
döv�z c�ns�nden tes�s ed�lmes� �mkanı 
azam� oranını yüzde 20'den yüzde 10'a 
düşürdü, döv�z c�ns�nden mevduat ve 
katılım fonuna uygulanan zorunlu 
k a r ş ı l ı k  o r a n l a r ı n ı  t ü m  v a d e 
d�l�mler�nde 200 baz puan artırdı.

� Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankas ı ' ndan  (TCMB)  yap ı l an 
açıklamaya göre, banka fiyat �st�krarı 
temel amacı doğrultusunda, parasal 
aktarım mekan�zmasının etk�nl�ğ�n�n 
artırılması �ç�n zorunlu karşılık 
düzenlemes�nde değ�ş�kl�ğe g�tt�.

4

TOBB KONSEYLERİ MÜŞTEREK TOPLANTIDA 
BAKAN ELVAN İLE BULUŞTU

KIZ KARDEŞİM

Kadın Girişmiclere 

Çiğ Süt Desteği Ödemelerine 
İlişkin Esaslar Belli Oldu...

3

TCMB Zorunlu Karşılık Düzenlemesinde
Değişikliğe Gitti 

Kredi Kartı Taksit
Sayısına Düzenleme
Makro �ht�yat� tedb�rler 
k a p s a m ı n d a  k r e d � 
kartlarında taks�tlend�rme 
süreler� kuyum, mob�lya 
v e  e l e k t r � k l �  e ş y a 
a l ı m l a r ı n d a  3 ' e r  a y 
düşürüldü. 
Taşıt alımlarında kred� 
vade sınırları n�ha� fatura 
değerler�ne göre 12'şer ay 
�nd�r�ld�.

3
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Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla 
gerçekleşt�r�len Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, �k�nc� çeyrekte tar�h�n en yüksek çeyrek 
büyüme rakamına ulaşab�lmey� üm�t ett�kler�n� söyled�. 
TOBB T�caret ve Sanay� Odaları, TOBB T�caret Odaları, TOBB 
Sanay� Odaları, TOBB T�caret Borsaları ve TOBB Den�z T�caret 
Odaları Müşterek Konsey Toplantısı Haz�ne ve Mal�ye Bakanı 
Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleşt�.
� H�sarcıklıoğlu, buradak� konuşmasında, yılın �lk 
çeyreğ�nde kayded�len yüzde 7'l�k büyümey� özel sektöre ver�len 
destekler�n yer�ne ulaştığını göstermes� açısından çok 
önemsed�kler�n� bel�rterek, "İk�nc� çeyrekte belk� de tar�h�m�z�n 
en yüksek çeyrekl�k büyüme rakamını yakalamayı üm�t ed�yoruz. 
Ayrıca y�ne bu sene, hem sanay� üret�m�nde hem de �hracatta 
r e k o r  s e v � y e l e r e  u l a ş a c a ğ ı m ı z ı  d ü ş ü n ü y o r u z . " 
değerlend�rmes�nde bulundu.
- "Büyümeden yeterl� pay alamayan sektörlere destek 
adımları sürdürülmel�"
� Tüm bu gel�şmeler�n moraller�n� yükselterek çalışma 
şevkler�n� artırdığına �şaret eden H�sarcıklıoğlu, şunları kaydett�:
� "Öte yandan, bu durumun tüm sektörlere eş�t 
yansımadığının, büyümen�n bereket�nden herkes�n eş�t ölçüde 
faydalanmadığının da farkındayız. Başta h�zmetler kes�m� olmak 
üzere salgından en fazla olumsuz etk�lenen ve büyümeden yeter� 
kadar pay alamayan sektörler�m�z �ç�n destek adımlarının 
mutlaka sürdürülmes�n�  �s t �yoruz.  Güçlü büyümey� 
sürdüreb�lmek �ç�n kred� fa�zler�nde ve enflasyonda düşüş, döv�z 
kurlarında �st�krar sağlanması gerekt�ğ�n� ve geçm�şte yaptığımız 
g�b� y�ne bunu başarılab�leceğ�m�z� de düşünüyoruz."
- "Kur ve fiyat �st�krarıyla, finansman mal�yetler� kalıcı 
şek�lde düşürüleb�l�r"
� H�sarcıklıoğlu, mal� d�s�pl�ne ve finansal �st�krara büyük 
b�r önem ver�ld�ğ�n� b�ld�kler�n� aktararak, Türk özel sektörü 
olarak tüm bunları destekled�kler�n� vurguladı.
� Kur ve fiyat �st�krarının sağlanmasıyla, finansman 
mal�yetler�n�n kalıcı b�r şek�lde düşürüleb�leceğ�n� de 
öngördükler�n� b�ld�ren H�sarcıklıoğlu, "Y�ne s�z�n de �ş 
dünyasını, üret�m�, yatırımı ve �st�hdam p�yasasını destekley�c� 
pol�t�kaları devam ett�receğ�n�ze de �nanıyoruz." ded�.
- "KGF'y� KOBİ'lere sürekl� destek sağlayan yapıya 
kavuşturmakta fayda var"
� B�r yandan �st�krara dönük adımları atarken, b�r yandan 
da 2022 ve sonrak� dönemde sürdürüleb�l�r büyümeye ve katma 
değer� yüksek yatırımlara dönük planlamaların yapılması 
gerekt�ğ�ne �şaret eden H�sarcıklıoğlu, küresel ekonom�n�n 
öneml� b�r dönüşüm sürec�nden geçt�ğ�ne d�kkat� çekt�.
� H�sarcıklıoğlu, hem salgın sonrasında küresel tedar�k 
z�nc�r�nde yaşanan dönüşüm hem de yeş�l mutabakat ve �kl�m 
değ�ş�kl�ğ� çerçeves�nde atılan adımların öneml� fırsatları ve 
tehd�tler� de �ç�nde barındırdığını söyled�.
� "B�z�m de Türk�ye olarak, bu yen� dönemde ülkem�z� ve 
�ş dünyamızı �y� konumlayab�lmem�z �ç�n, gereken adımları hızla 
atmamız lazım." d�yen H�sarcıklıoğlu, bunun �ç�n de kamu-özel 
sektör d�yaloğunu daha da sıklaştırmak, ortak akılla bu süreçte 
kazanan ülkeler arasında konumlanmak gerekt�ğ�n� anlattı.
� H�sarcıklıoğlu, Nefes Kred�s�'n� yen�den canlandırılmış 
olmasını çok değerl� b�r adım olarak gördükler�n� d�le get�rerek, 
"Yen� dönemde Kred� Garant� Fonunu (KGF) çok daha odaklı ve 
yatırıma dönük programlarla KOBİ'lere sürekl� destek sağlayan 
b�r yapıya kavuşturmamızda fayda görüyorum." d�ye konuştu.
-Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Lütfi Elvan
� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Lütfi Elvan, küresel 
ekonom�n�n geçen yıl 2. Dünya Savaşı sonrası dönem�n en 
ş�ddetl� daralmalarından b�r�ne şah�t olduğuna d�kkat� çekerek, 
hem toplumların hem de ekonom�ler�n sağlığının, pandem�den 
c�dd� şek�lde yara aldığını bel�rtt�.
� Yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) salgınının, küresel 
ekonom�de b�r d�z� yapısal dönüşüme de hız kazandırdığını �fade 
eden Elvan, d�j�talleşme, yeş�l dönüşüm ve değer z�nc�rler�n�n 

yen�den şek�llenmes�n�n önümüzdek� dönem�n en öneml� 
gündem maddeler� olacağını söyled�.

� Bakan Elvan, KGF aracılığıyla sağladıkları tem�nat 
pol�t�kalarını da değ�şt�recekler�n� bel�rterek, KGF'n�n tem�nat 
ver�rken gözeteceğ� hususların başında, doğru yere ve doğru �şe 
g�decek kred�ler�n tem�natlandırılmasının geleceğ�n� b�ld�rd�.
� Özell�kle m�kro ve KOBİ ölçeğ�ndek� firmaların 
finansmana er�ş�m �mkanlarını artırmak ve tem�nat eks�kl�kler�n� 
g�dermek �ç�n KGF kapsamında yen� destek mekan�zmaları 
oluşturacaklarını �fade eden Elvan, şöyle konuştu:
� "Ex�mbank üzer�nden mevcut �hracatçılarımıza 
sağladığımız destekler�n yanında, yen� �hracatçıların da ortaya 
çıkmasını sağlayacak b�r mekan�zma tasarlıyoruz. Temmuz 
ayıyla b�rl�kte KGF destekl� �k� yen� mekan�zma hayata geçecek, 
bunların da müjdes�n� de vermek �st�yorum. İlk olarak, �hracatı 
önceleyen yatırımlara KGF tem�natı �le 5. ve 6. bölgelerde uzun 
vadel� kred� desteğ� sağlayacağız. İk�nc� olaraksa küçük ölçekl� 
firmaların �st�hdama katkısının artırılması ve l�k�d�te sıkıntılarını 
azaltmak �ç�n �lave olarak �st�hdam ett�kler� her b�r k�ş� �ç�n KGF 
kefalet�yle kred�ye er�ş�m �mkanı sağlayacağız. F�rmanın 
�st�hdama kattığı her b�r k�ş� �ç�n 12 ay boyunca öded�ğ� sosyal 
s�gorta ve �şs�zl�k s�gortası pr�mler� firmaya katkı olarak kred� fa�z 
bak�yes�nden düşülecek."
- "Verg� alanında öneml� adımlar atacağız"
� Elvan, Kov�d-19 sonrası döneme de en �y� şek�lde hazır 
olmak �ç�n ekonom� ve hukuk alanlarında çok güçlü b�r reform 
programı oluşturduklarını, uygulanacak pol�t�kaları bel�rlerken, 
TOBB başta olmak üzere �lg�l� s�v�l toplum kuruluşlarıyla yakın �ş 
b�rl�ğ� hal�nde çalıştıklarını söyled�.
� Reform Paket�'ndek� �lerlemelere de değ�nen Elvan, 
haz�ran sonuna süre koydukları 35 eylem başlığından 31'�n�n 
tamamlandığını �fade ett�.
� Elvan, “Ger�ye kalan 4 eylemden 2's�n�n tekn�k 
çalışmalarına n�ha� hal�n� verd�k. Aslında bu 2 çalışma da 
tamamlandı. 2 eylem �ç�nse Yüce Mecl�s�m�z�n takd�r�n� 
bekl�yoruz. Böylece yılın �lk yarısı �ç�n öngördüğümüz eylemler� 
başarıyla tamamlamış durumdayız." d�ye konuştu.
� Küresel salgının verd�ğ� �k� mesaj olduğunu d�le get�ren 
Elvan, "B�r�nc�s� değ�ş�m� görüp, dönüşüme ayak uydurma 
gereğ�. Salgınla b�rl�kte Türk sanay�s� rüştünü fazlasıyla �spatladı. 
Değ�şen koşullara hızla adapte olup, üret�m ve �novasyon 
kab�l�yetler�yle en zor zamanlarda b�le umudumuz oldu." d�ye 
konuştu.
� Salgının verd�ğ� d�ğer mesajın �se "r�sk yönet�m�n�n en �y� 
şek�lde yapılması gereğ�" olduğuna d�kkat� çeken Elvan, “Büyük 
ya da küçük demeks�z�n her b�r �şletmen�n r�sk yönet�m�n� en 
etk�n şek�lde uygulamasında fayda bulunuyor.” ded�.
� Konsey toplantısı Bakan Elvan'ın konuşmasının 
ardından basına kapalı devam ett�.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA

ZAM
Elektr�k tüket�m tar�feler�ne 1 Temmuz-

31 Eylül 2021 dönem� �ç�n yüzde 15 
zam yapıldı. Doğalgazda temmuz ayı 

�ç�n konut aboneler�n�n tar�fes�nde yüzde 12, 
sanay� grubu tar�fes�nde yüzde 20 artışa 
g�d�ld�.

� Enerj� P�yasası Düzenleme Kurulu, 
Elektr�k tüket�m tar�feler�nde düzenlemeye 
g�tt�. Alınan karara göre 1 Temmuz tar�h�nden 
geçerl� olmak üzere tüm tüket�c� gruplarında 
elektr�k fiyat tar�feler� yüzde 15 arttırıldı. 
EPDK yetk�l�ler�, zamma gerekçe olarak, 
elektr�k üret�m mal�yetler�ndek� artışları 
gösterd�.

Doğalgaz da zamlandı

� Boru Hatları �le Petrol Taşıma AŞ'n�n 
(BOTAŞ) �nternet s�tes�nde, temmuz ayına 
�l�şk�n tar�fe tablosu yayımlandı. Buna göre, 
BOTAŞ'ın konut tüket�c�ler� �ç�n gaz dağıtım 
ş�rketler�ne uyguladığı satış fiyatı, haz�randa 
geçerl� olan tar�feye göre yüzde 12 artışla 
1000 metreküp doğalgaz �ç�n 1488 l�ra 
olurken, sanay� aboneler� �ç�n bu m�ktar yüzde 
20 artışla 1783 l�ra 354 kuruşa yükseld�.

� Elektr �k  üret �m santra l ler �n�n 
kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 
�se yüzde 20,2 artarak 2060 l�ra oldu. Doğal 
gazda fiyat tar�feler� aylık olarak hesaplanıyor.

Ekonom�k güven endeks� haz�randa aylık 
bazda yüzde 5,6 artarak 97,8 değer�n� aldı.
� Türk�ye İstat�st�k Kurumu, haz�ran 
ayına �l�şk�n ekonom�k güven endeks� 
ver�ler�n� açıkladı.
� Buna göre, endeks mayısta 92,6 �ken 
haz�randa yüzde 5,6 artarak 97,8 değer�ne 
yükseld�. Ekonom�k güven endeks�ndek� artış, 
tüket�c�, reel kes�m (�malat sanay�s�), h�zmet, 
perakende t�caret ve �nşaat sektörü güven 
endeksler�ndek� artışlardan kaynaklandı.
� Tüket�c� güven endeks� mayısta geçen 
aya kıyasla yüzde 5,8 artarak 81,7, reel kes�m 
güven endeks� yüzde 2,5 yükselerek 109,8, 
h�zmet sektörü güven endeks� yüzde 6,2 artışla 
108,5, perakende t�caret sektörü güven 
endeks� yüzde 4,8 artarak 105,7 ve �nşaat 
sektörü güven endeks� yüzde 3,6 yükselerek 
82,4 değer�ne ulaştı.

Makro �ht�yat� tedb�rler kapsamında kred� kartlarında 
taks�tlend�rme süreler� kuyum, mob�lya ve elektr�kl� 
eşya alımlarında 3'er ay düşürüldü. Taşıt alımlarında 

kred� vade sınırları n�ha� fatura değerler�ne göre 12'şer ay 
�nd�r�ld�.
� Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK), makro �ht�yat� tedb�rler kapsamında kred� kartlarında 
taks�tlend�rme süreler�n� kuyum, mob�lya ve elektr�kl� eşya 
alımlarında 3'er ay düşürürken, taşıt alımlarında kred� vade 
sınırlarını n�ha� fatura değerler�ne göre 12'şer ay �nd�rd�. Kurum, 
b�reysel kred� kartları �le �ht�yaç kred�ler�ne �l�şk�n r�sk 
ağırlıklarını da yükseltt�.
� BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kred� kartlarında 
taks�tlend�rme süreler�n�n, basılı ve külçe hal�nde olmayan 
kuyumla �lg�l� harcamalarda 6 aydan 3 aya, mob�lya ve elektr�kl� 
eşya alımlarında 12 aydan 9 aya �nd�r�lmes�ne karar ver�ld�.
� Öte yandan telev�zyon alımlarındak� 3 b�n 500 TL 
sınırının 5 b�n l�ra olarak bel�rlenerek, fiyatı 5 b�n l�raya kadar olan 
telev�zyon alımlarında kred� taks�t sınırının 9 ay olarak 
bel�rlenmes�, fiyatı 5 b�n l�ra ve üzer�nde olan telev�zyon 
alımlarında 4 ay olarak uygulanmasına devam ed�lmes� kararı 
alındı.
Taşıt alımlarında kred� vades� kısaldı
� BDDK, taşıt alımlarında kred� vadeler�nde �nd�r�me g�tt�. 
Buna göre, n�ha� fatura değer� 120 b�n l�ra ve altında olan taşıt 
alımı amacıyla kullandırılan kred�lerde vade 60 aydan 48 aya 
düşürüldü.
� N�ha� fatura değer� 120 b�n l�ranın üzer�nde olup 300 b�n 
l�ranın üzer�nde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan 
kred�lerde vade sınırı 48 aydan 36 aya �nd�r�ld�. N�ha� fatura 
değer� 300 b�n l�ranın üzer�nde olup 750 b�n l�ranın üzer�nde 
olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kred�lerde vade 36 
aydan 24 aya çek�ld�.

� N�ha� fatura değer� 750 b�n l�ranın üzer�nde olup 1 m�lyon 
500 b�n l�ranın üzer�nde olmayan taşıt alımı amacıyla 
kullandırılan kred�lerde vade 24 aydan 12 aya �nd�r�ld�.
Kred� tutarının taşıtın değer�ne oranı yen�den düzenlend�
� BDDK, taşıt tem�natlı kred�ler har�ç, tüket�c�lere b�nek 
araç ed�n�m� amacıyla kullandırılacak taşıt kred�ler�nde veya 
yapılacak finansal k�ralama �şlemler�nde, kred� tutarının taşıtın 
değer�ne oranında da düzenleme yaptı.
� Buna göre, n�ha� fatura değer� 120 b�n l�ra ve altında olan 
taşıtlar �ç�n söz konusu oranın mevcut şekl�yle uygulanmasına 
devam ed�lmes�ne karar ver�ld�.
� N�ha� fatura değer� 120 b�n l�ranın üzer�nde olup 300 b�n 
l�ranın üzer�nde olmayan taşıtlar �ç�n oranın yüzde 50'y� 
aşamaması, n�ha� fatura değer� 300 b�n l�ranın üzer�nde olup 750 
b�n l�ranın üzer�nde olmayan taşıtlar �ç�n oranın yüzde 30'un 
aşamaması kararı alındı.
� N�ha� fatura değer� 750 b�n l�ranın üzer�nde olup 1 m�lyon 
500 b�n l�ranın üzer�nde olmayan taşıtlar �ç�n �lg�l� oranın yüzde 
20'y� aşamamasına ve n�ha� fatura değer� 1 m�lyon 500 b�n l�ranın 
üzer�nde olan taşıtlar �ç�n oranın yüzde sıfır olarak bel�rlenmes�ne 
karar ver�ld�.
B�reysel kred� kartı ve �ht�yaç kred�ler�nde r�sk ağırlıkları 
yükselt�ld�
� Makro �ht�yat� tedb�rler kapsamında BDDK ayrıca, kred� 
kartları �le gerçekleşt�r�len harcamalar ve nak�t çek�mlerde r�sk 
ağırlığını, 1 �la 6 ay arasındak� vadelerde 75'ten 100'e, 6 ay üzer� 
vadelerde �se 75'ten 150'ye çıkardı.
� Bu oran, kred�l� mevduat hesapları har�ç �ht�yaç 
kred�ler�nde �se 1 �la 12 ay arasındak� vadelerde 75'ten 100'e, 1 yıl 
üzer� vadelerde �se 75'ten 150'ye güncellend�.
� Bahse konu yen� r�sk ağırlıkları, kararın alındığı tar�hten 
sonra yen� kullandırılan kred�ler �ç�n uygulanacak.

öz konusu destek, ürett�ğ� ç�ğ sütü, süt �şleme tes�sler�ne Sfatura-makbuz karşılığında kend�s�, üret�c� ve yet�şt�r�c� 
örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt S�stem� Ver� 

Tabanı'na aylık olarak kaydett�renlere ödenecek.

� Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ç�ğ Süt 
Desteğ� ve Süt P�yasasının Düzenlenmes� Uygulama Tebl�ğ�, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerl� olmak 
üzere yürürlüğe g�rd�.

       � Tebl�ğle ç�ğ süt üret�m� ve kal�tes� �le uygulanan 
hayvancılık pol�t�kalarının etk�nl�ğ�n�n artırılması, ç�ğ süt 
üret�m�nde sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması ve yet�şt�r�c�ler�n 
desteklenmes� amaçlanıyor.

� Düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 
2021-2022'de Yapılacak Ç�ğ Süt Desteğ� ve Süt P�yasasının 
Düzenlenmes�ne İl�şk�n Karar'da yer alan destekleme ödemeler�ne 
�l�şk�n usul ve esasları kapsıyor.

       � Buna göre, ç�ğ süt desteğ� ve süt p�yasasının düzenlenmes� 
�ç�n gerekl� kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmes� �ç�n 
ayrılan ödenekten karşılanacak.

� Destek, ürett�ğ� ç�ğ sütü, süt �şleme tes�sler�ne, fatura-
makbuz karşılığında kend�s�, üret�c� ve yet�şt�r�c� örgütü 
vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt S�stem� (BSKS) Ver� 
Tabanı'na aylık olarak kaydett�ren b�r üret�c� ve yet�şt�r�c� örgütüne 
üye ya da ortak yet�şt�r�c�lere ödenecek.

� Üretm�ş olduğu ç�ğ sütü, üret�c� örgütler� aracılığıyla süt 
ürününe çev�rerek Et ve Süt Kurumuna satan üret�c�ler 
desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 k�logram süt ürünü 
eş değer� süt m�ktarı esas alınacak.

� Ç�ğ süt desteklemes�nden yararlanacak �şletme ve sütün 
elde ed�ld�ğ� hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.

� Göçer hayvancılık yapan yet�şt�r�c�ler, süt üret�m� yaptığı 
ayda, ürett�ğ� süt m�ktarının tesp�t� �ç�n g�tt�kler� yer�n Bakanlık �l 
veya �lçe müdürlüğüne başvuracak.

� Tebl�ğde yer alan destekleme ödemeler� kamu kaynağı 
olduğu �ç�n hak sah�b�n�n hesabına aktarılmadan önce, hac�z-�cra, 
teml�k ve benzer� �şlemler yapılmayacak.

� Destekleme ödemeler�n�n amacına uygun ve gerçek hak 
sah�pler�ne yapılması �ç�n, �l müdürlüğü gerekl� tedb�rler� alacak.

� Ç�ğ süt desteğ�nde, üret�c� veya yet�şt�r�c� örgütler�ne 
ver�len yetk�, görev ve sorumlulukları zamanında yer�ne 
get�rmeyerek yet�şt�r�c�n�n mağdur�yet�ne yol açan örgütler, 
mağdur�yet�n g�der�lmes�nden sorumlu olacak.

� İdar� hata sonucu yapılan fazla ödemey� kend�ler�ne tebl�ğ 
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde �ade etmeyenler 5 yıl h�çb�r 
destekleme programından yararlandırılmayacak.l�ğ'�nde yaptığı 
değ�ş�kl�kler, Resm� Gazete'de yayımlandı.

Yurt dışında bulunan para, altın, 
döv�z, menkul kıymet ve d�ğer 
sermaye p�yasası araçlarını verg� 

�ncelemes�ne tab� olmadan Türk�ye'de 
değerlend�rmek üzere başlatılan Varlık 
Barışı uygulamasından yararlanmak �ç�n 
tanınan süre 6 ay uzatıldı.
� Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı 
Kararı Resm� Gazete'de yayımlandı.
Kararla yurt dışında bulunan para, altın, 
döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye 
p�yasası araçlarının Türk�ye'dek� banka veya 
aracı kurumlara b�ld�r�lmes�ne �l�şk�n süre 6 
ay uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı. 
Bel�rlenen tar�he kadar varlıklarını b�ld�ren 
gerçek ve tüzel k�ş�ler, söz konusu varlıkları 
serbestçe tasarruf edeb�lecek.
� Söz konusu varlıkların, yurt dışında 
bulunan banka veya finansal kurumlardan 
kullanılan ve kanun� defterlerde kayıtlı olan 
kred�ler�n kapatılmasında kullanılması �ç�n 
tanınan süren�n de 6 ay uzatılması sağlandı.
� Gel � r  veya  kurumlar  verg�s � 
mükellefler�nce sah�p olunan ve Türk�ye'de 
bulunan ancak kanun� defter kayıtlarında yer 
almayan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve 
d�ğer  sermaye p�yasası  araçları  � le 
t a ş ı n m a z l a r ı n  v e r g �  d a � r e l e r � n e 
b�ld�r�lmes�ne �l�şk�n sürede de 6 ay 
uzatmaya g�d�ld�. Bu varlıkların, dönem 
kazancının tesp�t�nde d�kkate alınmaksızın 
kanun� defterlere kaydı �ç�n de 6 ay daha süre 
tanındı.

LİSANSLI DEPOCULUĞA
TEŞVİK!

L�sanslı depolarda ürünler�n� muhafaza 
eden üret�c� ve üret�c� örgütler�ne 
ver�lecek k�ra, nakl�ye ve anal�z ücretler� 
bel�rlend�.
� L�sanslı depolarda ürünler�n� 
muhafaza eden üret�c� ve üret�c� 
örgütler�ne ver�lecek k�ra, nakl�ye ve 
anal�z ücretler� bel�rlend�.
Tarımsal Ürünler�n 5300 Sayılı Tarım 
Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu 
Çerçeves�nde Faal�yet Gösteren L�sanslı 
Depolarda Muhafaza Ed�lmes� Hal�nde 
Destekleme Ödemes� Yapılmasına 
İl�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
� Karar,  L�sanslı  Depoculuk 
S�stem�'ne ürün tesl�m eden üret�c� ve 
üret�c� örgütler�n�n 3 yıl süreyle 
desteklenmes�n� kapsıyor.
� Buna göre, l�sanslı depoculuk 
destekleme ödemeler�, Tarımsal Üret�m 
Kayıt S�stem� ve Ç�ftç� Kayıt S�stem�'ne 
kayıtlı üret�c�ler ve üret�c� örgütler�ne, 
buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çelt�k, 
p�r�nç, merc�mek, nohut, fasulye, soya 
fasulyes�, ayç�çeğ�, pamuk, fındık, 
Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm, 
zeyt�n ve zeyt�nyağı ürünler� �ç�n 
yapılacak. Söz konusu ürünler �ç�n k�ra 
desteğ� ödemes� aylık ton başına 6 �la 30 
l�ra, nakl�ye desteğ� ton başına 25 �la 100 
l�ra ve anal�z desteğ� 6 �la 50 l�ra arasında 
olacak.

TOBB KONSEYLERİ MÜŞTEREK TOPLANTIDA 

BAKAN ELVAN İLE BULUŞTU

BDDK, Kredi Kartı Taksit Sürelerinde ve 
Taşıt Kredilerinde  Aldı... Makro İhtiyati Tedbirler

Varlık Barışı 
Uygulamasından 
Yararlanma Süresi 
6 Ay Uzatıldı

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİNE
İLİŞKİN ESASLAR BELLİ OLDU

Ekonomik Güven Endeksi 
Yüzde 5,6 Artışla 97,8 Ulaştı

ALACAK SİGORTASINA 
REASÜRANS TAAHHÜDÜ
Devlet Destekl� T�car� Alacak S�gortası S�stem�ne 
Devlet Tarafından Taahhüt Ed�lecek Reasürans 
Des teğ �ne  Da � r  Cumhurbaşkan ı  Kara r ı 
yayımlandı.
� Buna göre, Olağandışı R�skler Yönet�m 
Merkez�'n�n üzer�nde kalan ve tem�nat ver�len 
r�sk�n yüzde 50'l�k kısmını oluşturan pay �ç�n 
yüzde 75 ve üzer�, tem�nat ver�len r�sk�n kalan 
yüzde 50'l�k kısmını oluşturan pay �ç�n yüzde 110 
ve üzer� �ç�n reasürans desteğ� devlet tarafından 
taahhüt ed�ld�.
� Reasürans desteğ� �ç�n uygun bedel, �lg�l� 
dönemde �ptaller düşüldükten sonra yazılan brüt 
pr�m�n b�nde 5'� olarak, devlet desteğ�n�n gerekl� 
olacağı hasar pr�m oranına ulaşılması durumunda 
�lg�l� dönemde �ptaller düşüldükten sonra yazılan 
brüt pr�m�n yüzde 1.5'� olarak bel�rlend�.
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Sebze ve meyveler�n ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve 
perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar bell� oldu.

� T�caret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyveler�n 
Toptan ve Perakende T�caret�nde Uyulması Gereken Standartlar 
Hakkında Tebl�ğ" Resm� Gazete'de yayımlandı.

� Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya 
tekrar kullanılab�l�r ambalajlardan yararlanılab�lecek. Mallar, uygun 
şartlarda korunup taşınması sağlanacak şek�lde ambalajlanacak. 
Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

� Tekrar kullanılab�l�r ambalajlar her kullanımda gıda 
güven�l�rl�ğ�ne uygun olarak dezenfekte ed�lecek.

� Dolu ambalajlar en fazla 30 k�logram ağırlığında olacak.

Kapalı ve açık alanlarda satılacak ürünler

� Soğuk z�nc�re tab� ürünler ahududu, böğürtlen, ç�lek, dut, er�k, 
Frenk üzümü, �nc�r, kabak ç�çeğ�, kayısı, kızılcık, k�raz, kuşkonmaz, 
mango, mangostan, mantar, yaban mers�n�, nekdar�n, çarkıfelek, ejder 
meyves�, soya fil�z�, şeftal�, Trabzon hurması, üzüm, v�şne, yen� dünya ve 
zerdal� olarak bel�rlend�.

� Büyük mağaza ve z�nc�r mağazalarda yıl boyu açık alanda 
satılab�lecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, 
taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı 
patates, üvez, yer elması, yeş�l kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak 
l�stelend�.

� Greyfurt, l�mon, mandal�na, nar, portakal, turunç, elma, armut ve 
ayva �se ek�m-mart dönem�nde açık alanda satılab�lecek.

� Soğuk z�nc�re tab� ürünler, soğutulduktan sonra paket 
kullanımına uygun fr�gor�fik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve 
z�nc�r mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak.

� D�ğer mallar �se bel�rt�len aylarda olumsuz hava koşullarından 
etk�lenmeyecek şek�lde gerekl� tedb�rler�n alınması kaydıyla kapalı 
alanların dışında da satılab�lecek.

� Tebl�ğ, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe g�recek.

T�caret Bakanlığının haz�ran ayı geç�c� dış t�caret 
�stat�st�kler�nden oluşan ver� bülten� açıklandı.
� GTS'ye göre, �hracat haz�randa geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 m�lyar 773 m�lyon 
doları buldu. Yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) 
salgınının, Türk�ye ve dünya ekonom�ler�nde etk�ler�n�n 
sürmes�ne karşın haz�randa, aylık, çeyrekl�k ve 6 aylık 
bazda tüm zamanların en yüksek �hracat değer� 
yakalandı.
� İthalat da söz konusu dönemde yüzde 38,87 
artışla 22 m�lyar 661 m�lyon dolara ulaştı. Dış t�caret 
hacm� yüzde 42,5 artarak 42 m�lyar 434 m�lyon dolara 
yükseld�. Dış t�caret açığı da yüzde 1,04 yükseld� ve 2 
m�lyar 888 m�lyon dolara çıktı.
İhracatın �thalatı karşılama oranı yüzde 87,3, altın har�ç 
�hracatın �thalatı karşılama oranı �se yüzde 87,8 olarak 
hesaplandı.
� Geçen ay en çok �hracat 10 m�lyar 264 m�lyon 
dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda 
gerçekleşt�r�ld�. Bu grubu 7 m�lyar 189 m�lyon dolarla 
"tüket�m malları", 2 m�lyar 235 m�lyon dolarla "yatırım 
(sermaye) malları" tak�p ett�.
� Haz�randa en çok �hracat yapılan fasıl �se 1 
m�lyar 941 m�lyon dolarla "motorlu kara taşıtları, 
traktörler, b�s�kletler, motos�kletler, d�ğer kara taşıtları" 
oldu. Bunu 1 m�lyar 879 m�lyon dolarla "kazanlar, 
mak�neler, mekan�k c�hazlar ve aletler" ve 1 m�lyar 550 
m�lyon dolarla "dem�r ve çel�k" �zled�.
� Geçen ay en fazla �hracat yapılan ülke, 1 m�lyar 
704 m�lyon dolarla Almanya oldu. Bu ülken�n ardından 
1 m�lyar 346 m�lyon dolarla ABD ve 1 m�lyar 268 
m�lyon dolarla İng�ltere geld�.
İthalat ver�ler�
� Geçen ay en çok �thalat 17 m�lyar 38 m�lyon 
dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda 
gerçekleşt�r�ld�. Bu grubu, 3 m�lyar 387 m�lyon dolarla 
"yatırım (sermaye) malları" ve 2 m�lyar 207 m�lyon 
dolarla "tüket�m malları" tak�p ett�.

� Haz�randa en çok �thalat yapılan fasıl, 3 m�lyar 
658 m�lyon dolarla "m�neral yakıtlar, m�neral yağlar" 
olurken, bunu 2 m�lyar 676 m�lyon dolarla "kazanlar, 
mak�neler, mekan�k c�hazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler", 2 m�lyar 236 m�lyon dolarla "dem�r ve 
çel�k" �zled�.
� Bu dönemde en fazla �thalat 2 m�lyar 858 
m�lyon dolarla Ç�n'den yapıldı. Bu ülkey� 2 m�lyar 330 
m�lyon dolarla Rusya ve 1 m�lyar 920 m�lyon dolarla 
Almanya tak�p ett�.
� GTS kapsamında son 12 aylık dönemde �hracat 
b�r öncek� döneme göre yüzde 19,12 artarak 199 m�lyar 
567 m�lyon dolar, �thalat �se yüzde 19,1 artarak 246 
m�lyar 711 m�lyon dolar sev�yes�nde gerçekleşt�.
� Dış t�caret hacm� b�r öncek� döneme göre yüzde 
19,11 yüksel�şle 446 m�lyar 278 m�lyon dolar oldu. 
İhracatın �thalatı karşılama oranı �se yüzde 80,9 olarak 
kayıtlara geçt�.
Özel T�caret S�stem�'ne göre dış t�caret
� Özel T�caret S�stem�'ne (ÖTS) göre �se �hracat 
haz�randa yıllık bazda yüzde 47,59 artarak 18 m�lyar 
805 m�lyon dolara, �thalat yüzde 38,28 yüksel�şle 21 
m�lyar 910 m�lyon dolara çıktı.
Dış t�caret açığı yüzde 0,05 yükselerek 3 m�lyar 105 
m�lyon doları bulurken, dış t�caret hacm� yüzde 42,43 
artışla 40 m�lyar 715 m�lyon dolara ulaştı. İhracatın 
�thalatı karşılama oranı da yüzde 85,8 oldu.
Gümrük �dareler�nce haz�randa tahs�l ed�len verg�ler �se 
25 m�lyar 895 m�lyon l�ra olarak hesaplandı.
Ş�rket ver�ler�
� Haz�ran �t�barıyla akt�f l�m�tet ş�rket sayısı 949 
b�n 648, t�car� �şletme sayısı 660 b�n 669, şube sayısı 220 
b�n 314, anon�m ş�rket sayısı 157 b�n 172, kooperat�f 
sayısı 31 b�n 480, kolekt�f ş�rket sayısı 10 b�n 836 ve 
komand�t ş�rket sayısı 1923 oldu.
Türk�ye genel�nde geçen ay �t�barıyla akt�f firma sayısı 2 
m�lyon 32 b�n 42, esnaf ve sanatkar �ş yer� sayısı da 2 
m�lyon 224 b�n 566 olarak kayıtlara geçt�.

Genel T�caret S�stem�'ne (GTS) göre, �hracat haz�randa geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 
artarak 19 m�lyar 773 m�lyon dolara, �thalat da yüzde 38,87 yüksel�şle 22 m�lyar 661 m�lyon dolara 
çıktı.

Azerbaycan �le Türk�ye arasındak� �k�l� ve trans�t taşımalar �ç�n Tek-T�p Geç�ş 
Belges� kotası yüzde 31 artışla 35 b�nden 46 b�ne yükselt�ld�.
� Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk�ye ve 
Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Kom�syon (KUKK) heyetler�n�n, 24-25 
Haz�ran'da İstanbul'da b�r araya geld�ğ�n� bel�rt�lerek, toplantıya Türk heyet� 
adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma H�zmetler� Düzenleme Genel 
Müdürü Murat Baştor, Azerbaycan heyet� adına Ulaştırma, İlet�ş�m ve 
Yüksek Teknoloj�ler Bakanlığı Karayolu Taşıma İdares� Başkanı Hab�b 
Hasanov'un başkanlık ett�ğ� b�ld�r�ld�.
� Toplantıda �k� ülke arasındak� uluslararası kara yolu taşımacılığı ve 
Hazar geç�şler� konuları �st�şare ed�ld�ğ� b�lg�s� ver�len açıklamada, Türk�ye 
ve Azerbaycan arası yen� kara yolu taşımacılığı �ç�n çalışmaların başladığı 
kayded�ld�.
� Açıklamada, heyetler arasındak� görüşmede 2021 yılı �ç�n kota artışı 
yapıldığına d�kkat çek�lerek, şunlar kayded�ld�:
"Kardeş ülke Azerbaycan �le Türk�ye arasındak� �k�l� ve trans�t taşımalar �ç�n 
Tek-T�p Geç�ş Belges� kotası, yüzde 31 artışla 35 b�nden 46 b�ne yükselt�ld�. 
Üçüncü Ülke Geç�ş Belges� kotası �se 2 b�n 500'den 3 b�ne yükseld�. 2021 yılı 
�ç�n Türk taşımacılarında kullanılmak üzere toplam 8 b�n �lave geç�ş belges�, 
toplantı sırasında tesl�m alınarak sınır kapılarına gönder�ld�."
� Heyetler�n toplantı sonrasında Türk�ye ve Azerbaycan arasında 
Kasım 1992'de Ankara'da �mzalanan İk�l� Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması'nın yer�n� alacak yen� anlaşma yapılab�lmes� �ç�n de çalışmalara 
başladığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan tarafının, tehl�kel� madde ve 
gabar� dışı taşımalardan alınan ücretlerle şehre g�r�ş verg�s�nde yapılacak 
�y�leşt�rmeler konusunda b�lg� verd�ğ� vurgulandı.
� Açıklamada, Azerbaycan Mecl�s�ne sevk ed�len kanun tekl�fin�n 
yakın zamanda onaylanarak yürürlüğe g�rmes�n�n beklend�ğ� bel�rt�lerek, 
toplantıda Ro-Ro taşımalarının da görüşüldüğü, mal�yetler�n opt�m�zasyonu 
amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığı b�ld�r�ld�.

Dünya Kooperat�f Günü dolayısıyla Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) ver�ler�nden derlenen 
b�lg�ye göre, bu yılın mayıs ayında 62 kooperat�f 
kurulurken, 7 kooperat�f faal�yetler�n� sonlandırdı.

� Mayısta kurulan kooperat�fler�n faal�yet 
alanlarına bakıldığında, �nşaat alanındak�ler başı 
çekt�. Bu ayda söz konusu alanda 26 kooperat�f 
kuruldu. İnşaat kooperat�fler�n�, 10 kooperat�fle 
�malat, 6 kooperat�fle toptan ve perakende t�caret, 
motorlu kara taşıtlarının ve motos�kletler�n onarımı, 
5 kooperat�fle tarım, ormancılık ve balıkçılık, 4 
kooperat�fle gayr�menkul faal�yetler�, 2'şer 
kooperat�fle eğ�t�m, �nsan sağlığı ve sosyal h�zmet 
faal�yetler, kültür, sanat, eğlence, d�nlence ve spor, 
ulaştırma ve depolama, 1'er kooperat�fle konaklama 
ve y�yecek h�zmet� faal�yetler�, meslek�, b�l�msel ve 
tekn�k faal�yetler, kamu yönet�m� ve savunma, 
zorunlu sosyal güvenl�k �zled�.

Mayısta kapanan 7 kooperat�fin 6'sı �nşaat alanında, 
1'� �se ulaştırma ve depolama alanında yer adı.

Geçen yıl mayıs ayında 41 kooperat�f kurulurken, 
bu yıl kurulan kooperat�f sayısı yüzde 47,61 artış 
gösterm�ş oldu.

5 ayda en çok konut yapı kooperat�fi kuruldu

� Yılın 5 aylık dönem�ne bakıldığında �se ülke 
genel�nde 603 kooperat�f kurulduğu bel�rlend�, 121 
kooperat�f faal�yet�n� durdurdu.

� Söz konusu süreçte  � lk  s ı rayı  232 
kooperat�fle konut yapı sektörü aldı. 5 ayda 209 
�şletme, 63 tarımsal kalkınma, 31 motorlu 
taşıyıcılar, 26 üret�m ve pazarlama, 11 tur�zm 
gel�şt�rme, 6'şar sulama, su ürünler�, tüket�m, 5'er 
eğ�t�m, araştırma ve gel�şt�rme �le h�zmet, 2 b�rl�k ve 
1 tedar�k kooperat�fi kuruldu.

� Geçen yılın ocak-mayıs dönem�nde �se 501 
kooperat�f kuruluşu gerçekleşm�şt�. Böylece 5 aylık 
dönemler d�kkate alındığında, kurulan kooperat�f 
sayısı yüzde 20,35 artmış oldu. Geçen yılın �lk 5 
ayında 288 kooperat�fin kapanışı gerçekleş�rken bu 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Kız Kardeş�m H�be Programı'nın 
kazananların tanıtıldığı çevr�m �ç� törende, v�deo görüntüsü 
aracılığıyla verd�ğ� mesajda kadın g�r�ş�mc�ler�n ülke 
kalkınmasında taşıdığı büyük önem�n b�l�nc�nde olduklarını 
bel�rterek, bu v�zyonla kadının her alanda güçlenmes�n� 
amaçladıklarını söyled�. 
� Gıda sektöründe faal�yet gösteren g�r�ş�mc� 
kadınları desteklemek amacıyla hayata geç�r�len "Kız 
Kardeş�m H�be Programı" kapsamında toplamda 765 b�n 
l�ralık �ş gel�şt�rme h�be desteğ� almaya hak kazanan 30 kadın 
g�r�ş�mc�, çevr�m �ç� düzenlenen törenle duyuruldu.
� TOBB, Coca-Cola Türk�ye ve Hab�tat Derneğ� �ş 
b�rl�ğ�nde düzenlenen programın ödül tören�ne TOBB 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, gönderm�ş olduğu v�deo 
görüntüsü �le katıldı.
� Kız Kardeş�m Projes� �le 20 b�n kadın g�r�ş�mc�ye 
ulaştıklarını d�le get�ren H�sarcıklıoğlu, eğ�t�m ve mentorlük 
destekler�, markalaşma, finansal okuryazarlık eğ�t�m 
programlarının yanı sıra 10 b�n kadın g�r�ş�mc�ye h�be desteğ� 
verd�kler�n� anlattı.
� H�sarcıklıoğlu, bu yılk� "Yerel Lezzet H�be 
Programı"nın ayrı b�r önem taşıdığına �şaret ederek, 
"B�ld�ğ�n�z üzere yeme �çme sektörü belk� de pandem� 
süres�nden en çok etk�lenen sektörler arasında. Bu ves�leyle 
bu yılk� h�be destek m�ktarını ve yararlanıcı sayısını 2 katına 
çıkardık. Bugün açıklanacak sonuçlara göre h�be almaya hak 
kazanacak 30 kadın g�r�ş�mc�m�z� de kutluyorum." ded�.
� Kadınların bulundukları her alanda olumlu yöndek� 
dönüştürücü gücünün farkında olduklarını kaydeden 
H�sarcıklıoğlu, kadın g�r�ş�mc�ler�n desteklenmes� adına bu 
ve benzer projeler�n �çer�s�nde yer almaya da devam 
edecekler�n� �fade ett�.
 - Coca-Cola Türk�ye Genel Müdürü Başak Karaca
Coca-Cola Türk�ye Genel Müdürü Başak Karaca da 2015'te 
küçük adımlarla başlayan projen�n, yoluna koşar adımlarla 
devam ett�ğ�n� söyled�.
  Dünyanın neres�nde olursa olsun, ş�rket olarak 
kadına yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna 
�nandıklarını d�le get�ren Karaca, "Özell�kle kadınların 

ekonom�k olarak güçlenmes�n�n küresel ekonom�y� 
dönüştürücü b�r rol oynadığının b�l�nc�ndey�z. Bu �nançtan 
hareketle faal�yet gösterd�ğ�m�z ülkelerde kadının 
toplumdak�  yer�n�  güçlend�rmek �ç�n çal ışmalar 
yürütüyoruz." değerlend�rmes�nde bulundu.
 Karaca, söz konusu projeyle yılsonuna kadar 250 
b�n kadının toplumsal ve ekonom�k hayata katılımını 
desteklemey� hedefled�kler�n� aktardı.
- Hab�tat Derneğ� Yönet�m Kurulu Başkanı Seza� Hazır
 Hab�tat Derneğ� Yönet�m Kurulu Başkanı Seza� 
Hazır �se dernek olarak uzun yıllardır d�j�talleşmeye önem 
verd�kler�n� kaydett�.
 Salgınla onl�ne faal�yetlere hızla adapte olduklarını 
ve bu alanda gel�şmeye devam ett�kler�n� anlatan Hazır, 
"Amacımız g�r�ş�mc� kadınların ürett�kler� ürünler�n 
tanıtılmasına, görünürlükler�n�n artırılmasına ve sosyo-
ekonom�k konumlarının güçlenmes�ne katkı sağlamaktır." 
d�ye konuştu.
Konuşmaların ardından, kazananları, TOBB Kadın 
G�r�ş�mc�ler Kurulu Üst Kurul Üyes� Canan Özdem�r İşmen 
ve Şef Somer S�vr�oğlu açıkladı.
- Program hakkında
 H�be programı, 20 Kasım 2020'de duyuruya çıktı ve 
360'a yakın g�r�ş�mc� kadın ve kadın kooperat�finden başvuru 
aldı.
 Mülakatlar sonucu 7 bölgedek� 28 farklı �lden 50 
katılımcı bel�rlend�. 2021 N�san'da bu k�ş�ler finans, e-t�caret, 
gıda et�ket� okuryazarlığı, �şletme yönet�m� g�b� eğ�t�mler�yle 
h�zmet verd�kler� alanı destekleyecek çevr�m �ç� eğ�t�m 
kamplarına katıldı. 27-30 N�san 2021 tar�hler�nde �se jür� final 
aşaması tamamlandı.
 Bu kapsamda, 29 kadın g�r�ş�mc� 25'er b�n l�ra, 1 
kadın g�r�ş�mc� de 40 b�n l�ra jür� özel ödülü olmak üzere 
toplamda 765 b�n l�ralık �ş gel�şt�rme h�bes� �le desteklenecek.
-Kız Kardeş�m Projes�'nde h�be desteğ� kazanan 30 
g�r�ş�mc� kadın bell� oldu
G�r�ş�mc� kadınların başvuruları TOBB, Hab�tat Derneğ�, 
Coca-Cola Türk�ye, Türk�ye Kadın G�r�ş�mc�ler Derneğ� 
(KAGİDER) ve Arya Women'ın yönet�c�ler�nden oluşan jür� 
tarafından değerlend�r�ld�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le Google'ın Türk�ye'dek� 
küçük �şletmeler�n d�j�talleşmes�ne yönel�k kullanıma sunduğu "Küçük 
İşletmeler �ç�n Google" platformu kapsamında eğ�t�m programı 
sürüyor.
� Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'nden (TOBB) yapılan 
açıklamaya göre, 22 Haz�ran'da başlayan ve 3 hafta sürecek program 
kapsamında küçük �şletmeler �şler�n� d�j�tale taşıma �ç�n gereken 
adımları, d�j�tal varlıklarını güçlend�rme ve �nternet üzer�nden daha çok 
müşter�ye ulaşma yöntemler�n� öğren�yor.
 � Program kapsamında yarın "Google Ben�m İşletmem ve Ben�m 
İşletmem D�j�tal Oturumu", 6 Temmuz'da "Google Reklamları 
Oturumu" ve 8 Temmuz'da "Perakende İçgörüler� Oturumu" 
gerçekleşt � r � lecek.  Programa,  TOBB'un etk�nl �k sayfası 
"http://web�nar.tobb.org.tr" üzer�nden katılım sağlanab�lecek.
 � Eğ�t�m sonunda yapılacak b�lg� değerlend�rme sınavında en 
yüksek başarıyı gösteren 100 �şletmeye Google-Ideasoft e-t�caret 
paket� desteğ� ver�lecek. Desteğ� kazananlar, e-t�caret s�teler�n� 
açab�lecek ve yen� müşter�ler kazanarak �şler�n� büyüteb�lecek.
� Program kapsamında küçük �şletmelere "Ben�m İşletmem 
D�j�tal" uygulaması da tanıtılacak.

Ticaret Bakanlığı Haziran Ayı 
Veri Bültenini Yayımladı

TCMB Zorunlu Karşılık Düzenlemesinde
 Değişikliğe Gitti 
TCMB, Türk l�rası zorunlu karşılıkların döv�z 
c�ns�nden tes�s ed�lmes� �mkanı azam� oranını 
yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü, döv�z c�ns�nden 
mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu 
karşılık oranlarını tüm vade d�l�mler�nde 200 baz 
puan artırdı.
� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'ndan 
(TCMB) yapılan açıklamaya göre, banka fiyat 
�st�krarı temel amacı doğrultusunda, parasal 
aktarım mekan�zmasının etk�nl�ğ�n�n artırılması 
�ç�n zorunlu karşılık düzenlemes�nde değ�ş�kl�ğe 
g�tt�.
� Bu kapsamda, Türk l �rası  zorunlu 
karşılıkların döv�z c�ns�nden tes�s ed�lmes� �mkanı 
azam� oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü. 
Söz konusu �mkan 1 Ek�m 2021 tes�s tar�h�nde 
sonlandırılacak.
� Döv�z c�ns�nden mevduat ve katılım 
fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları da tüm 
vade d�l�mler�nde 200 baz puan artırıldı. Alınan bu 

kararla, �lk aşamada Türk l�rası c�ns�nden zorunlu 
karşılık tes�sler�n�n 13,2 m�lyar TL, döv�z 
c�ns�nden zorunlu karşılık tes�sler�n�n yaklaşık 2,7 
m�lyar dolar artması beklen�yor.
� Öte yandan 25 Haz�ran 2021'de yabancı 
para mevduat ve katılım fonu hesaplarında 
bulunan, bu tar�hten sonra Türk l�rası mevduat ve 
katılım fonuna dönüşen tutarların zorunlu karşılık 
yükümlülüğünden muaf tutulacak. Türk l�rası 
c�ns�nden tes�s ed�len zorunlu karşılıklara, 
bankacılık s�stem�ndek� toplam mevduat ve katılım 
fonu �ç�nde Türk l�rasının payını artırıcı yönde 
�lave fa�z/nema uygulanacak.
� Söz konusu değ�ş�kl�kler, tes�s� 6 Ağustos 
2021'de başlayacak olan 19 Temmuz 2021 
yükümlülük dönem�nden �t�baren geçerl� olacak.
� Bu arada TCMB'n�n 19 Temmuz'dan 
�t�baren yürürlüğe g�recek olan Zorunlu Karşılıklar 
Hakkında Tebl�ğ'�nde yaptığı değ�ş�kl�kler, Resm� 
Gazete'de yayımlandı.

KIZKARDEŞİM HİBE PROGRAMI
İLE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Sebze ve Meyvelerin
Satışına Düzenleme

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ
BDDK YÖNETMELİĞİNE GİRDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun F�nansal K�ralama, 
Faktor�ng ve F�nansman Ş�rketler�n�n Muhasebe Uygulamaları �le 
F�nansal Tabloları Hakkında Yönetmel�k'te yaptığı değ�ş�kl�kler, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
� Yapılan düzenlemeler kapsamında �lg�l� yönetmel�ğ�n adı 
"F�nansal K�ralama, Faktor�ng, F�nansman ve Tasarruf F�nansman 
Ş�rketler�n�n Muhasebe Uygulamaları �le F�nansal Tabloları Hakkında 
Yönetmel�k" şekl�nde değ�şt�r�ld�.
� İs�m değ�ş�kl�ğ� doğrultusunda yönetmel�ğ�n amacı da 
"finansal k�ralama, faktor�ng, finansman ve tasarruf finansman 
ş�rketler�n�n muhasebe ve karşılık uygulamalarına ve kamuya 
açıklanacak finansal tablolarının b�ç�m ve �çer�ğ�ne �l�şk�n usul ve 
esasları düzenlemek" olarak yen�den düzenlend�.
Yönetmel�ğ�n �sm�ne "tasarruf finansman ş�rketler�n�n" g�rmes�yle, 
ş�rketlere atıfta bulunulan tüm bölümlere aynı �bare eklend�. Bu 
kapsamda, yönetmel�kte geçen "alacaklar", "kanun" ve "ş�rket" 
kel�meler�n�n karşılığı, tasarruf finansman ş�rketler�n� de kapsayacak 
şek�lde gen�şlet�ld�.
� Öte yandan, yapılan �s�m değ�ş�kl�ğ� düzenlemes�n�n ardından 
BDDK'nın Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmel�k'�nde de 
gerekl� değ�ş�kl�kler yapıldı. Böylece, söz konusu yönetmel�k 
hükümler�ne Türk�ye'de faal�yette bulunan bankalar, finansal 
k�ralama, faktor�ng ve finansman ş�rketler�n�n yanı sıra tasarruf 
finansman ş�rketler� de tab� tutuldu.       

Türkiye İle Azerbaycan Arasında
Tek-Tip Geçiş Belgesi Kotası
46 Bine Çıkarıldı...

TOBB ve Google’nin Küçük İşletmelerin
Dijitalleşmesine Yönelik Eğitim Programı
Devam Ediyor

5 AYDA 603 
KOOPERATİF KURULDU 
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr


