
T Ü İ K , m a y ı s  a y ı n a 
�l�şk�n sanay� üret�m 
endeks� sonuçlarını 
açıkladı.Sanay� üret�m 
endeks�, mayısta aylık 
bazda yüzde 1,3, yıllık 
b a z d a  y ü z d e  4 0 , 7 
yükseld�.

15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k 
Günü etk�nl�kler� ve ha�n darbe g�r�ş�m� 
ve sonrasında m�llet�m�z�n bu g�r�ş�me 
karşı, d�md�k ve beraberl�k �ç�nde 
duruşunun yıldönümü münasebet�yle 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z 15 Temmuz Şeh�tler Park'ında 
düzenlenen anma ve Demokras� Nöbet� 
programına katıldı. 

Turhal İlçe Kaymakamlığı ve Turhal 
Beled�yes� tarafından organ�ze ed�len ve 
halkın yoğun �lg� gösterd�ğ� programa, 
Turhal İlçe Kaymakamı Al� Gökay, 
Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler , 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, protokol üyeler� �le s�yas� 
part�ler�n �lçe başkanları, şeh�t ve gaz� 
a�leler� �le STK tems�lc�ler� katıldı.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, Türk�ye Ürün 
İht�sas Borsası (TÜRİB) tarımsal ürün fiyat 
endeksler�n�n ülke genel�nde referans fiyat 
oluşumuna katkı sağlayacağını bel�rterek, "Artık 
buğdayın fiyatı �ç�n Ş�kago'ya, Londra'ya değ�l, 
TÜRİB endeks�ne bakacağız." ded�. 
� TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksler� 
lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bek�r 
Pakdem�rl� ve Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. 
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Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, 15 
Temmuz ha�n darbe g�r�ş�m�n�n 5. yıldönümü 
münasebet�yle yaptığı açıklamada, “Demokras�n�n, 

M�llet�m�z�n ve Devlet�m�z�n Yanındayız” ded�. 
� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
açıklamasında; "15 Temmuz 2016'da vatanımızın 
bütünlüğüne, m�llet�m�z�n hür ve bağımsız yaşama 
�rades�ne, b�rl�k ve beraberl�ğ�m�ze kasteden FETÖ/PDY 
s�lahlı terör örgütü mensubu  ha�nler, m�llet�m�z�n az�m ve 
kararlılığı karşısında hüsrana uğramışlardır.” ded�. 
 Çenes�z, açıklamasında:
� "15 Temmuz 2016'da vatanımızın bütünlüğüne, 

m�llet�m�z�n hür ve bağımsız yaşama �rades�ne, b�rl�k ve 
beraberl�ğ�m�ze kasteden FETÖ/PDY s�lahlı terör örgütü 
mensubu  ha�nler, m�llet�m�z�n az�m ve kararlılığı karşısında 
hüsrana uğramışlardır.
� Tar�h�n her dönem�nde bağımsız yaşamış olan 
m�llet�m�z, bundan tam 5 yıl önce bağımsızlığına ve m�llet 
egemenl�ğ�ne karşı yapılan darbe g�r�ş�m�n� canı pahasına 
bastırarak m�llet �rades�n�n karşısında h�çb�r gücün 
duramayacağını b�r kez daha tüm dünyaya gösterm�şt�r. 
� 15 Temmuz geces� cans�perane ver�len mücadele 
aydınlık Türk�ye'n�n geleceğ�nde yen� b�r sayfa 
açmıştır."ded�. 3

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.
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Vergi Beyanname ve Ödeme 
Süreleri Uzatıldı...
Katma değer verg�s�, damga verg�s�, muhtasar 
ve pr�m h�zmet beyannameler�n�n ver�lme �le 
ödeme süreler�, 30 Temmuz Cuma günü 
sonuna kadar uzatıldı. 3

Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) ver�ler�nden 
derlenen b�lg�lere göre, Türk�ye'n�n �hracatı, yılın 
�lk 6 ayında geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 
39,9 artarak 75 m�lyar 59 m�lyon 271 b�n dolardan 
104 m�lyar 982 m�lyon 69 b�n dolara çıktı.

Asansör Yetkili Servislerine

Yönelik Düzenleme...
 Türk Standardları Enst�tüsü (TSE) 
tarafından TSE H�zmet Yeterl�l�k Belges� 
askıya alınan veya �ptal ed�len asansör 
monte eden veya onun yetk�l� serv�s�, 
asansörlere yönel�k bakım, onarım ve serv�s 
h�zmet� sunamayacak. Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör 
İş le tme ve  Bakım Yönetmel �ğ �nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�.

4

TÜRİB 
ENDEKSİNE BAKILACAK

2

Anadolu’nun Yöresel ve  
Coğrafi İşaretli Ürünleri

“Hepsi Türkiye’den”
Programıyla Satışa

Sunulacak...

ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� T( T O B B )  B a ş k a n ı  M .  R � f a t 
H�sarc ık l ıoğ lu ,  Heps �burada 

d e s t e ğ � y l e  h a y a t a  g e ç � r � l e n 
"Heps�Türk�ye'den" programıyla coğrafi 
�şaretl� ürünler�n, e-t�caret yoluyla ülken�n 
her yer�ne ulaşab�leceğ�n� bel�rterek, 
"Kampanya dönem�nde sunulacak düşük 
kom�syon,  uygun reklam ve kargo 
anlaşmaları �le yerel üret�c�ler�m�ze 
doğrudan destek olacağız" ded�. 
 H�sarcıklıoğlu, Heps�burada'nın 
TOBB �le gerçekleşt�rd�ğ� yöresel ve 
coğrafi �şaretl� ürünler� Türk�ye'n�n dört b�r 
yanına ulaştıracak "Heps�Türk�ye'den" 
p r o g r a m ı n ı n  ç e v r � m  � ç �  t a n ı t ı m 
top lan t ı s ında  yap t ığ ı  konuşmada , 
Anadolu'nun 12 b�n yıllık geçm�ş�yle 
onlarca meden�yete ev sah�pl�ğ� yaptığını, 
b�nlerce yöresel ürünü bulunduğunu 
söyled�.

4

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca, yağmur 
suyu toplama s�stem� zorunluluğu olan 2 b�n 
metrekareden büyük parsellerde, toplanan 
suların tuvalet rezervuarlarında kullanımı 
zorunlu hale get�r�ld�.
� Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�nde 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�.
� Buna göre, açık havuzlar yüzde 30 
�ç�nde kalmak kaydıyla emsal har�c� yapıldı.

3

Toplam   
Ciro Endeksi

  Mayısta %78,4
Arttı...
Takv�m etk�s�nden 
arındırılmış sanay�, 
� n ş a a t ,  t � c a r e t  v e 
h � z m e t  s e k t ö r l e r � 
t o p l a m ı n d a  c � r o 
e n d e k s � ,  m a y ı s t a 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 78,4 artış 
gösterd�. 2

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Programına Katıldı.
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Sanayi Üretimi

Yıllık Bazda  

Yükseldi... 

2

15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k 

Günü etk�nl�kler� ve ha�n darbe g�r�ş�m� ve 

sonrasında m�llet�m�z�n bu g�r�ş�me karşı, 

d�md�k ve beraberl�k �ç�nde duruşunun 5. 

yıldönümü  münasebet�yle �lçem�zde çeş�tl� 

etk�nl�kler düzenlend�.

        İlçem�zde etk�nl�kler �lk olarak 

saat:15.07'de 15 Temmuz darbe g�r�ş�m� 

sırasında Gölbaşı Özel Harekat Da�re 

B a ş k a n l ı ğ ı n a  y a p ı l a n  s a l d ı r ı d a , 

düğününden 15 gün önce şeh�t ed�len pol�s 

m e m u r u  F e r h a t  K o ç ' u n  Ya z ı t e p e 

K ö y ü ' n d e k �  A n ı t  M e z a r ı  b a ş ı n d a 

düzenlenen program �le başladı. 
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Çenesiz; “Demokrasinin, Milletimizin ve Devletimizin
Yanındayız...

BUĞDAY FİYATINDA

TÜRK ÇELİĞİNE İLGİ ARTIYOR...

4

Demokrasi Şehidi Polis Memuru 
Ferhat Koç Mezarı Başında Anıldı... 

 Tebl�ğle "gerçek 
faydalanıcı" şekl�nde 
tanımlanan tüzel k�ş� veya 
tüzel k�ş�l�ğ� olmayan 
teşekküller�, n�ha� olarak 
kontrolünde bulunduran 
ya da bunlar üzer�nde 
n�ha� nüfuz sah�b� olan 
gerçek k�ş� veya k�ş�lere 
b�ld�r�m zorunluluğu 
get�r�ld�. 3

Yüzde 40,7  

Planlı Alanlar İmar 
Yönetmelinde Değişklik

Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (S.No:529) Resmi 
Gazete’de Yayımlandı...
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Türk�ye Ürün İht�sas Borsası (TÜRİB) 
tarımsal ürün fiyat endeksler�n�n ülke genel�nde referans 

fiyat oluşumuna katkı sağlayacağını bel�rterek, "Artık buğdayın 
fiyatı �ç�n Ş�kago'ya, Londra'ya değ�l, TÜRİB endeks�ne 
bakacağız." ded�. 
� TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksler� lansmanı, Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bek�r Pakdem�rl� ve Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.
� H�sarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2019'da 
TÜRİB'�n faal�yet �zn� tesl�m tören�n� gerçekleşt�rd�kler�n�, o 
günden bu yana TÜRİB'�n güzel �şler başardığını söyled�.
� Bakan Pakdem�rl�'n�n gel�şm�ş tarım p�yasasına ulaşmak 
�ç�n çok mesa� harcadığına d�kkat� çeken H�sarcıklıoğlu, "Bek�r 
Bey'�n d�nam�zm� sayes�nde tarım p�yasamızda 10 yıllardır 
yapılamayan reformlar ardı arkasına hayata geç�yor." d�ye 
konuştu.
� H�sarcıklıoğlu, el�ndek� tarımsal emt�ayı doğru şek�lde 
koruyan, bunları sağlıklı depolama s�stemler� �le muhafaza 
edeb�len ve arz talep denges�n� sağlayab�len ülkeler�n şoklardan 
daha az etk�lend�ğ�n� d�le get�rd�.
� Son 10 yıldır tarım p�yasasında �k� aşamalı b�r dönüşüm 
sürec�n�n �ç�nde olunduğunu söyleyen H�sarcıklıoğlu, sözler�ne 
şöyle devam ett�:
"Bu dönüşümün �lk ayağı l�sanslı depoculuktu. Bu konuda t�caret 
borsalarımızın ve Toprak Mahsuller� Ofis�n�n (TMO) 
öncülüğünde oldukça �y� b�r noktaya geld�k. Gel�şm�ş tarım 
p�yasasının �k�nc� ayağı olan TÜRİB �se 2 yıl önce faal�yet �zn�n� 
alarak operasyonlarına başladı. Bu 2 yılda tarım p�yasası 
paydaşlarını, yan� ç�ftç�y�, tac�r�, sanay�c�y�, yatırımcıyı, bankayı 
ve TMO'yu b�r araya get�rerek ortak b�r noktada buluşturdu. 2019 
sonunda 50 b�n olan yatırımcı sayısı, 90 b�n yatırımcıyı geçt�. 
TÜRİB bu süreçte sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulundu."
� Elektron�k Ürün Sened�n�n (ELÜS) ç�ftç�n�n finansmana 
er�ş�m�nde üstlend�ğ� fonks�yonun her geçen gün önem 
kazandığını, ç�ftç�n�n, ELÜS'ler� tem�nat göstererek finansman 
sağladığını ve malını değer�nde satma şansını elde ett�ğ�n� 
vurgulayan H�sarcıklıoğlu, TÜRİB �le yola çıkarken ortaya 
koydukları hedefler� b�rer b�rer gerçekleşt�rd�kler�n� �fade ett�.
- "Buğdayın fiyatı �ç�n artık TÜRİB'e bakacağız"
� H�sarcıklıoğlu, tanıtımını yaptıkları tarımsal ürün 
endeksler� �le �lg�l� b�lg� vererek, "Bu endeksler b�ze ürün 
p�yasasını şeffaf ve bas�t b�r şek�lde �zleme �mkanı tanıyacak. 
Ülke genel�nde referans fiyat oluşumuna katkı sağlayacak. Artık 
buğdayın fiyatı �ç�n Ş�kago'ya, Londra'ya değ�l, TÜRİB 
endeks�ne bakacağız. Bu endeksler tarımın nabzı, ç�ftç�n�n ve 
yatırımcının pusulası olacak." ded�.
� Tarımsal akt�v�tey� herkes�n ekranlardan �zleyeb�leceğ�n� 
bel�rten H�sarcıklıoğlu, "Bugün buğday yüzde 2 artmış, mısır 
yüzde 1 düşmüş d�ye konuşan yorumcular olacak telev�zyonda. 
Ç�ftç� de önünü rahat görecek, yok pahasına el�ndek� malını 
satmayacak. Arz ve talep denges�zl�kler�n� hızlı tesp�t ed�p, doğru 
pol�t�kaları gel�şt�reb�leceğ�z." d�ye konuştu.
� H�sarcıklıoğlu, TMO'nun p�yasa müdahaleler�n�n 
etk�ler�n� net olarak göreb�lecekler�n�, böylece TMO'nun hububat 
p�yasasında çağdaş b�r p�yasa yapıcı g�b� konumlanmasına da 
destek verecekler�n� söyled�.
� Aynı zamanda d�ğer emt�alar �le Türk�ye'dek� tarımsal 
ürünler�n performansını da karşılaştırab�lecekler�n� d�le get�ren 
H�sarcıklıoğlu, "Dünyada hububatın fiyatı ne olmuş, Türk�ye'de 
ne olmuş? d�ye rahatça karşılaştırma yapab�leceğ�z. Türk�ye'dek� 
fiyat  değ�ş�mler�n�n ne kadarı  küresel  p�yasalardan 

kaynaklanıyor, ne kadarı b�zden kaynaklanıyor göreb�leceğ�z." 
d�ye konuştu.
- "Döv�z ve altın yer�ne tarımsal ürüne yatırım 
yapılab�lecek"
� H�sarcıklıoğlu, �lerleyen dönemde bu endeksler�n b�rer 
yatırım aracına da dönüştürüleb�leceğ�ne �şaret ederek, gerekl� 
çalışmalar tamamlandığında �steyen herkes�n tarım ürünler�ne 
yatırım yapab�leceğ�n� b�ld�rd�.
� Böylece vadel� mevduatla �ş yapmak �stemeyen 
vatandaşın, döv�z ve altın yer�ne tarımsal ürüne yatırım 
yapab�leceğ�n� bel�rten H�sarcıklıoğlu, şunları kaydett�:
"Oluşturulan endeksler TÜRİB �nternet s�tes� �le Matr�ks ve 
Foreks ver� term�naller�nde yayınlanacak. Önümüzdek� yıllarda 
hayata geçecek vadel� �şlem sözleşmeler� �le p�yasa oyuncuları 
r�skler�n� azaltab�lecek. Böylel�kle fiyat daha sağlıklı oluşacak, 
ç�ftç� de önünü daha rahat görüp planlamasını ona göre yapacak."
-Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl�
� Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl�, tarımsal ürün 
t�caret�n�n artmasıyla   ürün borsalarının da gel�şmeye 
başladığını, 2017'de TÜRİB'�n kurulmasıyla tarım ürünler� 
t�caret�n�n daha etk�n b�r konuma ulaştığını söyled�.
� Ürün borsası �le l�sanslı depoculuğun b�rb�r�nden 
ayrılmaz parçalar olduğunu �fade eden Pakdem�rl�, "Bu �k� yapı, 
ne kadar sıkı ve uyumlu çalışırsa,  üret�m ve kazancın güvences� 
de o boyutta güçlenerek artacaktır." d�ye konuştu.
� Bakan Pakdem�rl�, l�sanslı depoculuk sayes�nde 
üret�c�n�n, depo masraflarından kurtularak ürünler�n� güvenl�, 
s�gortalı ve sağlıklı şek�lde modern depolarda muhafaza 
ett�kler�n� b�ld�rd�.
� Üret�c�n�n, l�sanslı depoya tesl�m ett�ğ� ürün karşılığında 
aldığı ürün sened� �le mahsulünü, ürün borsasında elektron�k 
ortamda daha gen�ş b�r yelpazede çok sayıda alıcıya 
ulaştırab�ld�ğ�n� bel�rten Pakdem�rl�, bakanlık olarak, T�caret 
Bakanlığı ve TOBB �le yürüttükler� �ş b�rl�ğ� sayes�nde, üret�c�ler� 
destekleyerek bu s�steme daha çok dah�l olmaları ve ürünler�n 
daha fazla m�ktarda ürün borsasında �şlem görmes� �ç�n gayret 
gösterd�kler�n� söyled�.
� Pakdem�rl�, TÜRİB'�n, tarım ürünler�n�n kayıt altına 
alınıp, alım-satımının yapıldığı, hareketler�n�n tak�p ve kontrol 
ed�ld�ğ� b�r yapı olduğunu d�le get�rerek, söz konusu yapıda 
özel l �k le  üre t �c �n �n  finansal  s �s teme er �ş �m�n�n  ve 
entegrasyonunun önem�ne d�kkat� çekt�.
� Üret�c�n�n, ürününü l�sanslı depoya tesl�m ett�ğ�nde, 
kend�s�ne ELÜS ver�ld�ğ�n� bel�rten Pakdem�rl�, bu belge �le 
ürünler�n� �sted�kler� zaman satab�ld�kler�n� söyled�. 
� Pakdem�rl�, Toprak Mahsuller� Ofis� (TMO) tarafından 
alınıp satılan aynı kal�tedek� b�r ürünün, Ürün İht�sas Borsasında 
farklı ISIN kodları �le �şlem gördüğünü ve bu durumun, 
p�yasaların der�nl�k kazanmasını engelled�ğ�n� �fade ett�.
� Pakdem�rl�, ürün fiyat endeksler�n�n, tarım ürünler� 
p�yasasına farklı b�r boyut katacağını, bu endeksler�n ELÜS 
�şlemler�n� kullanarak tek veya grup hal�ndek� tarımsal ürünler�n 
fiyat performansını ölçmek amacıyla tasarlandığını bel�rtt�.
� Pakdem�rl�, gelecek dönemde l�sanslı depoculuk ve Ürün 
İht�sas Borsasının önem�n�n artacağını vurguladı. Tarım ürünler� 
t�caret�n�n gel�şmes�n�n, l�sanslı depoculuk ve Ürün İht�sas 
Borsasının güçlenmes�nden geçt�ğ�n� bel�rten Pakdem�rl�, Ürün 
F�yat Endeksler� uygulamasının, üret�c�n�n gel�rler�n�n artmasına, 
yatırımların büyümes�ne ve sektörün güçlenmes�ne büyük katkı 
sağlayacağına �nandığını kaydett�.
� Konuşmaların ardından, Bakan Pakdem�rl�, TOBB 
Başkanı H�sarcıklıoğlu ve protokol üyeler� tarafından gong 
çalındı.

Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, 
�nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� 
toplamında c�ro endeks�, mayısta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 78,4 artış 
gösterd�.
� Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mayıs 
ayına �l�şk�n c�ro endeksler�n� açıkladı.
Buna göre, mevs�m ve takv�m etk�s�nden 
arındırılmış toplam c�ro endeks� mayısta 
aylık bazda yüzde 3,3 arttı.
Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, 
�nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� 
toplamında c�ro endeks�, mayısta geçen 
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,4 
yükseld�.
Sanay� ve �nşaat endeksler�
Sanay�de takv�m etk�s�nden arındırılmış 
c�ro endeks�, mayısta yıllık bazda yüzde 99 
ar t ış  kaydett � .  Mevs�m ve takv�m 
etk�s�nden arındırılmış sanay� c�ro endeks� 
de mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 4,9 
yükseld�.
İnşaat sektöründe takv�m etk�s�nden 
arındırılmış c�ro endeks�, mayısta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 50,4 artış 
gösterd�. Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış �nşaat c�ro endeks�nde b�r 
öncek� aya göre yüzde 6 yüksel�ş 
gerçekleşt�.
T�caret ve h�zmet endeksler�
Takv�m etk�s�nden arındırılmış t�caret c�ro 
endeks�, mayısta geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 69,8 yükseld�. Mevs�m ve 
takv�m etk�ler�nden arındırılmış t�caret c�ro 
endeks� �se b�r öncek� aya göre yüzde 2,4 
arttı.
H�zmet sektöründe takv�m etk�s�nden 
arındırılmış c�ro endeks�, mayısta yıllık 
bazda yüzde 74,1 arttı. Mevs�m ve takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış h�zmet c�ro 
endeks� b�r öncek� aya göre yüzde 1,5 
yükseld�.

Sanay� üret�m endeks�, mayısta aylık bazda 
yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseld�. 
TÜİK, mayıs ayına �l�şk�n sanay� üret�m endeks� 
sonuçlarını açıkladı. Sanay� üret�m endeks�, 
mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 
40,7 yükseld�.

Sanay� üret�m� yıllık 40,7 arttı

Sanay�n�n alt sektörler� �ncelend�ğ�nde, mayısta 
madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörü endeks� b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, �malat 
sanay� sektörü endeks� yüzde 42,8 ve elektr�k, 
gaz, buhar ve �kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı 
sektörü endeks� yüzde 20,9 arttı.

Sanay� üret�m� aylık 1,3 arttı

Sanay�n�n alt sektörler� �ncelend�ğ�nde, mayısta 
madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörü endeks� b�r 
öncek� aya göre yüzde 8,4 ve �malat sanay� 
sektörü endeks� yüzde 1,1 artarken, elektr�k, gaz, 
buhar ve �kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı 
sektörü endeks� yüzde 0,7 azaldı.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, 15 Temmuz ha�n 
darbe g�r�ş�m�n�n 5. yıldönümü münasebet�yle yaptığı 
açıklamada, “Demokras�n�n, M�llet�m�z�n ve Devlet�m�z�n 
Yanındayız” ded�. 
� Y ö n e t � m  K u r u l u  B a ş k a n ı m ı z  Ö m e r  Ç e n e s � z 
açıklamasında; "15 Temmuz 2016'da vatanımızın bütünlüğüne, 
m�llet�m�z�n hür ve bağımsız yaşama �rades�ne, b�rl�k ve 
beraberl�ğ�m�ze kasteden FETÖ/PDY s�lahlı terör örgütü 
mensubu  ha�nler, m�llet�m�z�n az�m ve kararlılığı karşısında 
hüsrana uğramışlardır.” ded�. 
� Çenes�z, açıklamasında:
� "15 Temmuz 2016'da vatanımızın bütünlüğüne, 
m�llet�m�z�n hür ve bağımsız yaşama �rades�ne, b�rl�k ve 
beraberl�ğ�m�ze kasteden FETÖ/PDY s�lahlı terör örgütü 
mensubu  ha�nler, m�llet�m�z�n az�m ve kararlılığı karşısında 
hüsrana uğramışlardır.
� Tar�h�n her dönem�nde bağımsız yaşamış olan m�llet�m�z, 
bundan tam 5 yıl önce bağımsızlığına ve m�llet egemenl�ğ�ne karşı 
yapılan darbe g�r�ş�m�n� canı pahasına bastırarak m�llet �rades�n�n 
karşısında h�çb�r gücün duramayacağını b�r kez daha tüm dünyaya 
gösterm�şt�r. 
� 15 Temmuz geces� cans�perane ver�len mücadele aydınlık 
Türk�ye'n�n geleceğ�nde yen� b�r sayfa açmıştır."ded�.

Demokras�n�n, M�llet�m�z�n ve Devlet�m�z�n Yanındayız...
� Açıklamasının devamında büyük önder Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk'ün “Hâk�m�yet, kayıtsız şartsız m�llet�nd�r” 
�lkes�n� ş�ar ed�nen TOBB ve Oda-Borsa cam�ası olarak 
demokras�y� savunmaya devam edecekler�n�n altını ç�zen 
Çenes�z:
� "Devlet�m�z�n yanında, m�llet�m�z�n emr�nde olacağız. 
Ülkem�z�n b�rl�ğ�ne, kardeşl�ğ�m�ze ve demokras�m�ze karşı 
olanların da karşısına d�k�leceğ�z. 
� 100 sene önce kahraman ecdadımız 'M�llet�n �st�klâl�n�, 
y�ne m�llet�n az�m ve kararı kurtaracaktır' d�yerek İst�klal 
Harb�n�n adeta �lk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 geces� 
aynı �lkeyle b�rl�kte hareket eden az�z m�llet�m�z büyük b�r 
felâket�n önüne geçm�ş oldu.
� Türk �ş dünyası olarak, aynı ruh, aynı �nançla çalışmayı 
sürdürüyoruz. Türk�ye'n�n dünyanın en büyük ekonom�ler� 
arasında yer�n� almasını ve l�der ülke hal�ne gelmes�n� de, y�ne hep 
b�rl�kte çalışarak sağlayacağız.
� Tar�he geçen bu destansı demokras� mücadeles�nde 
hayatını kaybeden m�ll� d�ren�ş�n kahraman şeh�tler�ne Allah'tan 
rahmet, kıymetl� a�leler�ne sabırlar d�l�yoruz, gaz�ler�m�z� 
m�nnetle anıyoruz."ded�.

az�ne ve Mal�ye Bakanlığının "Verg� Usul Kanunu HGenel Tebl�ğ� (Sıra No: 529)" Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

� Tebl�ğle "gerçek faydalanıcı" şekl�nde tanımlanan tüzel 
k�ş� veya tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller�, n�ha� olarak 
kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzer�nde n�ha� nüfuz 
sah�b� olan gerçek k�ş� veya k�ş�lere b�ld�r�m zorunluluğu 
get�r�ld�.

� Buna göre, gerçek faydalanıcı b�lg�s� b�ld�r�m�n�, 
b�ld�r�m verme süres�n�n başladığı 1 Ağustos 2021 �t�barıyla 
faal olan kurumlar verg�s� mükellefler�, kollekt�f ş�rketlerde 
ş�rket� tems�le yetk�l� k�mse veya ortak, eshamsız komand�t 
ş�rketlerde komand�te ortaklardan b�r� ve ad� ortaklıklar adına 
en yüksek ortaklık payına sah�p k�ş�, Türk�ye'de yönet�m 
merkez� veya muk�m yönet�c�s� olan yabancı ülkede kurulmuş 
trust ve benzer� teşekküller�n yönet�c�ler�, mütevell�ler� veya 
tems�lc�ler� vermek zorunda olacak.

� Ayrıca, "Sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının 
Önlenmes� Hakkında Kanun"un uygulanmasında yükümlü 
sayılan bankalar, finansman ve faktor�ng ş�rketler�, sermaye 
p�yasası aracı kurumları ve portföy yönet�m ş�rketler�, tar�h� 
eser, ant�ka ve sanat eser� alım satımıyla uğraşanlar veya 
bunların müzayedec�l�ğ�n� yapanlar, spor kulüpler� ve kr�pto 
varlık h�zmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu b�rçok 
farklı n�tel�ktek� kuruluş da Gel�r İdares� Başkanlığı (GİB) 
tarafından talep ed�ld�ğ�nde müşter�ler� tarafından 
gerçekleşt�r�len �şlemler�n gerçek faydalanıcı b�lg�s�n� b�ld�rme 
zorunluluğu bulunacak.

� Merkez� yurt dışında bulunan yükümlünün şube, 
acente, tems�lc� ve t�car� vek�ller� �le benzer� bağlı b�r�mler� GİB 
tarafından talep ed�ld�ğ�nde müşter�ler� tarafından 
gerçekleşt�r�len �şlemler�n gerçek faydalanıcı b�lg�s�n� 

Başkanlığa b�ld�recek.

       � B�ld�r�m yapma yükümlülüğü get�r�len kurumlar verg�s� 
mükellefler�n�n, gerçek faydalanıcı b�lg�s�n� geç�c� verg� 
beyannameler� ve yıllık kurumlar verg�s� beyannames� ek�nde 
b�ld�rmeler� gerekecek.

� Kurumlar verg�s� mükellefler� dışında kalan d�ğer 
mükelleflerle d�ğer k�ş�ler gerçek faydalanıcı b�lg�s�n� her yılın 
ağustos ayı sonuna kadar GİB'e elektron�k ortamda b�ld�rmek 
zorunda olacak. B�ld�r�me konu b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması 
hal�nde, değ�ş�kl�kler b�r ay �ç�nde b�ld�r�lecek.

B�lg�ler 5 yıl saklanacak

� Gerçek faydalanıcı b�lg�s� b�ld�r�m�ne konu ed�len 
b�lg�ler�n mükellefler tarafından, b�ld�r�m�n ver�ld�ğ� tar�h� 
tak�p eden takv�m yılının başından �t�baren 5 yıl muhafaza 
ed�lmes� gerekecek.

B�ld�r�lmes� gereken b�lg�ler� b�ld�rmeyen, eks�k veya yanıltıcı 
b�ld�r�mde bulunan mükellefler hakkında Verg� Usul 
Kanunu'nun �lg�l� ceza hükümler� uygulanacak.

� Mal� Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından 
yapılacak araştırma, �nceleme ve uluslararası b�lg� değ�ş�m�yle 
verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından yapılacak 
araştırma ve �ncelemeler sonucunda net�ces�nde, mükellef ve 
d�ğer k�ş�ler�n gerçek faydalanıcı b�lg�s�ne �l�şk�n hatalı 
kayıtların bulunduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, gerekl� ceza� 
�şlemler�n ve s�c�l kayıtlarında gerekl� değ�ş�kl�kler�n 
yapılab�lmes� amacıyla GİB'e b�lg� ver�lecek.

� Gerçek faydalanıcı b�lg�s� verme yükümlülüğü get�r�len 
kurumlar verg�s� mükellefler� dah�l bütün mükelleflerle d�ğer 
k�ş�ler�n, en geç 31 Ağustos 2021'e kadar gerçek faydalanıcı 
b�lg�s�n� elektron�k ortamda GİB'e b�ld�rmes� gerekecek.

Katma değer verg�s�, damga verg�s�, 
muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�n�n 
ver�lme �le ödeme süreler�, 30 Temmuz 
Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
� Gel�r İdares� Başkanlığının (GİB) 
�nternet s�tes�nde yayımlanan duyuruya 
göre, 26 Temmuz gün sonuna kadar 
ver�lmes� gereken KDV, damga verg�s� ve 
muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�n�n 
ver�lme süreler�, bu beyannameler üzer�ne 
tahakkuk eden verg�ler�n ödeme süreler�, 30 
Temmuz Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.
� Öte yandan, 2 Ağustos Pazartes� gün 
sonuna kadar ver�lmes� gereken 2021 
Haz�ran dönem�ne �l�şk�n "Form Ba" ve 
"Form Bs" b�ld�r�mler� de 6 Ağustos Cuma 
gün sonuna kadar ver�leb�lecek.
� 2 Ağustos Pazartes� gün sonuna 
kadar oluşturulması ve �mzalanması gereken 
e-Defterler�n oluşturulma ve �mzalanma 
süres� �le aynı sürede GİB B�lg� İşlem 
S�stem�'ne yüklenmes� gereken "Elektron�k 
Defter Beratları"nın yüklenme süres� de 6 
Ağustos Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Yağmur Suyu Toplama Sisteminde
Toplanan Sular, Tuvalet Rezervuar-
larında Toplanacak...
 

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca, 
yağmur suyu toplama s�stem� 
z o r u n l u l u ğ u  o l a n  2  b � n 

metrekareden büyük parsellerde, 
toplanan suların tuvalet rezervuarlarında 
kullanımı zorunlu hale get�r�ld�.
� P l a n l ı  A l a n l a r  İ m a r 
Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Yönetmel�k, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
� Buna göre, açık havuzlar yüzde 
30 �ç�nde kalmak kaydıyla emsal har�c� 
yapıldı.
� Balkonların yüzde 30 �ç�nde 
kalmak kaydıyla a�t olduğu bağımsız 
bölümün yüzde 15'�ne kadar emsal har�c� 
olan kısmı, a�t olduğu bağımsız bölümün 
yüzde 20's�ne çıkarıldı.
� Yağmur suyu toplama s�stem� 
zorunluluğu olan 2 b�n metrekareden 
büyük parsellerde, toplanan suların 
tuvalet rezervuarlarında kullanımı 
zorunlu hale geld�.
A s a n s ö r ü n  b o d r u m a  � n m e 
zorunluluğu kaldırıldı
� Bodrum katlarında bağımsız 
bölüm ya da �skan ed�len bölüm olmayan 
b�nalarda asansörün bodrum kata �nme 
zorunluluğu kaldırıldı.
� Elektron�k haberleşme �stasyonu 
(baz �stasyonu) �le �lg�l� kanunda yapılan 
düzenlemeler, yönetmel�ğe de yansıtıldı. 
Buna göre baz �stasyonlarının 15 
metreden yüksek olan kule ve d�rek 
kısımları ruhsata tab� olurken, 15 
metreden kısa olanlar �ç�n fenn� 
mesul�yet� üstlen�lmek, stat�k açıdan 
uygun olduğuna da�r rapor hazırlanmak 
ve BTK uygun görüşü alınmak kaydıyla 
ruhsat şartı kaldırıldı.
� Beled�ye �mar yönetmel�kler�nde 
" y ö r e y e  ö z g ü  � l a v e  t a n ı m l a r " 
get�r�leb�lmes� �mkanı sağlandı.
Kov�d-19 neden�yle uygulanan sokağa 
çıkma yasağı günü kadar süren�n, 
�nşaatlarda ruhsat süres�ne �lave 
ed�lmes� sağlandı.

“ARTIK BUĞDAY FİYATI İÇİN 
ŞİKAGO’YA, LONDRA’YA DEĞİL
TÜRİB ENDEKESİNE BAKACAĞIZ”  

Çenesiz; “Demokrasinin, Milletimizin ve 
Devletimizin Yanındayız.” 

Sanayi Üretim Endeksi 
Yıllık Bazda %40,7 Yükseldi

Vergi Kaçakçılığıyla Mücadeleye İlişkin 
Bildirim Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı ve 
Bildirimlerin Usul ve Esasları Belirlendi...

Vergi Beyanname ve 
Ödeme Süreleri Uzatıldı 

TOPLAM  CİRO ENDEKSİ MAYISTA
YILLIK %78,4 ARTTI...
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Uzak Doğu ülkeler�ne yapılan çel�k �hracatı, yılın �lk 6 ayında yüzde 
116,5 artarak 239 m�lyon 54 b�n dolardan 517 m�lyon 641 b�n dolara 
yükseld�.

Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) ver�ler�nden derlenen b�lg�lere göre, 
Türk�ye'n�n �hracatı, yılın �lk 6 ayında geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 
39,9 artarak 75 m�lyar 59 m�lyon 271 b�n dolardan 104 m�lyar 982 m�lyon 69 
b�n dolara çıktı.
� Yılın �lk yarısında Uzak Doğu ülkeler�ne, geçen yılın aynı dönem�ne 
göre, yüzde 48,7 artışla 1 m�lyar 999 m�lyon 969 b�n dolarlık �hracat 
gerçekleşt�r�ld�. Bu ülkelere en fazla çel�k, mücevher, k�myev� maddeler ve 
mamuller�, otomot�v endüstr�s� ve madenc�l�k ürünler� �hracatı yapıldı.
� Uzak Doğu ülkeler�ne ocak-haz�ran dönem�nde yapılan �hracatta 
çel�k �hracatının payı yüzde 25,9 olarak kayıtlara geçt�.

Uzak Doğu ülkeler�ne çel�k �hracatında yüzde 116,5 artış
� Söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkeler�ne yapılan çel�k �hracatı 
yüzde 116,5 artarak 239 m�lyon 54 b�n dolardan 517 m�lyon 641 b�n dolara 
yükseld�. Uzak Doğu ülkeler�ne 2018'de 153 m�lyon 381 b�n, 2019 'da 235 
m�lyon 664 b�n dolarlık çel�k �hracatı gerçekleşt�r�lm�şt�.
� Ç�n'e yapılan �hracat ocak-haz�ran dönem�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 46,2 artarak 1 m�lyar 151 m�lyon 519 b�n dolardan 1 
m�lyar 683 m�lyon 265 b�n dolara yükseld�.
       � Uzak Doğu ülkeler�n�n Türk�ye'n�n �hracatından aldığı pay yılın �lk 6 
ayında yaklaşık yüzde 2 oldu. Türk�ye, söz konusu dönemde Uzak Doğu 
ülkeler� arasında en fazla dış satımını Ç�n'e yaptı.
� Ç�n'e en fazla �hracat yılın �lk yarısında İstanbul'dan gerçekleşt�r�ld�. 
İstanbullu ş�rketler�n Ç�n'e dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 23,2 artarak 387 m�lyon 670 b�n dolardan 477 m�lyon 480 b�n 
dolara yükseld�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, Heps�burada desteğ�yle hayata 
geç�r�len "Heps�Türk�ye'den" programıyla coğrafi �şaretl� 
ürünler�n,  e-t �caret  yoluyla ülken�n her yer�ne 
ulaşab�leceğ�n� bel�rterek, "Kampanya dönem�nde 
sunulacak düşük kom�syon, uygun reklam ve kargo 
anlaşmaları �le yerel üret�c�ler�m�ze doğrudan destek 
olacağız" ded�. 
H�sarcıklıoğlu, Heps�burada'nın TOBB �le gerçekleşt�rd�ğ� 
yöresel ve coğrafi �şaretl� ürünler� �Türk�ye'n�n dört b�r 
yanına ulaştıracak "Heps�Türk�ye'den" programının çevr�m 
�ç� tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun 
12 b�n yıllık geçm�ş�yle onlarca meden�yete ev sah�pl�ğ� 
yaptığını, b�nlerce yöresel ürünü bulunduğunu söyled�.
� Bu değerler�n, ekonom�ye kazandırılması 
gerekt�ğ�n�n altını ç�zen H�sarcıklıoğlu, "Geçen yıl, 
dünyada coğrafi �şaretl� ürün pazarı yıllık 200 m�lyar dolara 
ulaştı. Bu pazardak� en büyük pay �se Avrupa B�rl�ğ�n�n 
(AB). B�rl�ğ�n tarımsal gıda �hracatının yüzde 17's�n� 
coğrafi �şaretl� ürünler oluşturuyor. B�z ne yazık k� bu �ş�n 
önem�n� çok geç fark ett�k. Esasında yöresel ve coğrafi 
�şaretl� ürünler�m�z b�z�m zeng�nl�ğ�m�z, m�ll� değerler�m�z. 
Bu m�rası korumak hep�m�z�n görev�." d�ye konuştu.
� H�sarcıklıoğlu, TOBB olarak coğrafi �şaretl� 
ürünler�n tesc�l ed�lmes� ve t�car�leşt�r�lmes�n�n en öneml� 
gündem maddeler�nden b�r�s� olduğuna d�kkat� çekerek, 
"Odalarımız ve borsalarımızla b�rl�kte, yöresel değerler�n 
coğrafi �şaret�n� alarak bunların katma değer�n� artırıyor, 
t �car�  değer kazandırıyoruz.  Ayrıca üret�c� lerle 
perakendec�ler� b�r araya get�rerek, yerel ürünler�n ülke 
çapında pazarlanmasına ve satılmasına yardımcı oluyoruz. 
Odalarımız ve borsalarımızın yaptığı yoğun çalışmalar 
sayes�nde tesc�le sah�p olmayan h�çb�r �l�m�z kalmadı. 2020 
yılı sonu �t�barıyla koruma altına alınan 627 coğrafi �şaret�n 
261'�, yan� yüzde 42's� TOBB'a bağlı oda ve borsalarca tesc�l 
ett�r�ld�." değerlend�rmes�nde bulundu.
� TOBB olarak oda ve borsaların AB nezd�ndek� 
coğrafi �şaret başvurularında rehberl�k ett�kler�n� d�le 
get�ren H�sarcıklıoğlu, AB'de Türk�ye'n�n 7 coğrafi 
�şaret�n�n tesc�ll� durumda olduğunu, 5'�n� oda ve borsaların 
tesc�l ett�rd�ğ�n�, 21 coğrafi �şaret �ç�n �se AB'de başvuru 
aşamasına gel�nd�ğ�n� b�ld�rd�.
� H�sarcıklıoğlu, bunlarla yet�nmeyecekler�n� d�le 
get�rerek,  şunları  kaydett � :  "Bugün lansmanını 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z yöresel ürünler programı �le coğrafi 
�şaretl� ürünler, artık sanal raflarda da yer�n� alıyor. 
Heps�burada desteğ�yle hayata geç�r�len bu programla 
coğrafi �şaretl� ürünler, e-t�caret yoluyla tek tıkla ülken�n her 
yer�ne ulaşab�lecek. Kampanya dönem�nde sunulacak 
düşük kom�syon, uygun reklam ve kargo anlaşmaları �le 
yerel üret�c�ler�m�ze doğrudan destek olacağız. Öte yandan 
oda ve borsalarımız ve Heps�burada �ş b�rl�ğ�yle 
düzenleyeceğ�m�z ambalajlama, paketleme, markalaşma, 
satış-pazarlama ve fotoğraflama eğ�t�mler� �le yerel 
üret�c�ler�m�z�n d�j�talleşt�r�lmes�ne katkı sağlayacağız."
 - Coğrafi ürünlerde sahtec�l�ğ�n önüne geçmek �ç�n 
bandrol uygulaması gelecek
� Kat ı l ımcı la r ın  soru lar ın ı  da  yanı t layan 
H�sarcıklıoğlu, tüket�c�ler�n, denet�mden geçm�ş gerçek 
coğrafi ürünler� tüketmes�n� �sted�kler�n� kaydederek, 
"Ş�md� de coğrafi �şaretlerde sahtec�l�ğ�n önlenmes� �ç�n 
denet�m s�stem�n� daha da etk�nleşt�receğ�z. Bu ürünlere 
kopyalanamaz b�r bandrol, sert�fika yerleşt�receğ�z. 
Bununla �lg�l� çalışmalarımız devam ed�yor." �fades�n� 
kullandı.
� H�sarcıklıoğlu, e-t�caret�n son yıllarda payı hızla 
büyüyen b�r alışver�ş kanalı olduğunu bel�rterek, 2020 
yılında e-t�caret hacm�n�n yüzde 66'lık artış gösterd�ğ�n�, 
salgın �le bu kanalın daha görünür hale geld�ğ�n� anımsattı.
- "Hedefim�z, �lk etapta 81 �l�n 971 �lçes�n�n tamamında 
en az 1 yerel üret�c�y� programa dah�l etmek"
� Heps�burada Yönet�m Kurulu Başkanı Hanzade 
Doğan da 1 Temmuz'da Türk�ye markası Heps�burada'nın, 

Nasdaq'ta halka arz ed�len �lk Türk ş�rket� olduğuna d�kkat� 
çekerek, "Aldığımız son derece olumlu tepk�ler, tüm 
paydaşlarımızın Heps�burada'ya gösterd�ğ� teveccüh, 
mutluluğumuzu katlarken, sorumluluğumuzu da artırdı. Bu 
henüz b�r başlangıç ded�k ve �ş ortağımız olan küçük ve orta 
ölçekl� �şletmeler�m�ze ve müşter�ler�m�ze daha fazla değer 
yaratmak �ç�n çalışmalarımıza hız verd�k. Ülkem�z�n yerel, 
sürdürüleb�l�r kalkınmasına destek vermek amacıyla 
Heps�Türk�ye 'den Yöresel  Ürünler  Programı 'nı 
başlatıyoruz." ded�.
 
� Türk�ye'n�n Heps�burada'sı olarak, küçük ve orta 
boy �şletmeler�n�n �şler�n� büyütmeler�ne fırsat sağlayan, 
onları yepyen� coğrafyalara taşıyan, ürünler�n� ulaşmayı h�ç 
hayal edemeyecekler� müşter�ler�yle buluşturan b�r 
platform olmaya devam edecekler�n� d�le get�ren Doğan, 
"KOBİ'ler�m�zle �ş�m�z� b�rl�kte büyüteceğ�z, b�rl�kte 
dünyaya açılacağız. Ve umuyorum k� Nasdaq g�b� dünyanın 
önde gelen finans ve teknoloj� platformlarında çok da uzak 
olmayan b�r gelecekte bu v�zyonu paylaşan ve 
sürdürüleb�l�r büyümey� yakalayan başka Türk ş�rketler�n� 
de göreceğ�z." görüşünü paylaştı.
� Doğan,  Heps�burada 'nın da 20 yı l  önce 
yolculuğuna küçük b�r �şletme olarak İstanbul'da mütevaz� 
b�r apartman da�res�nde başladığını hatırlatarak, "O günden 
bugüne ölçeğ�m�z, hızımız, er�ş�m�m�z çok gel�şse ve 
değ�şse de �ş anlayışımız, müşter�m�ze yaklaşımımız, her 
b�r ürünü tesl�m ederken k� duyduğumuz heyecan ve t�t�zl�k 
h�ç değ�şmed�. Her zaman b�r küçük �şletme heyecanıyla ve 
g�r�ş�mc� ruhla h�zmet vermeye özen gösterd�k." 
açıklamasında bulundu.
� Kapsayıcılık ve sürdürüleb�l�r büyüme adına 
bugün b�r adım daha attıklarını bel�rten Doğan, TOBB 
destekler� ve �ş b�rl�ğ�yle Heps�Türk�ye'den programını 
başlattıklarını d�le get�rd�.
� Doğan, Heps�Türk�ye'den, ölçeğ� ve �çer�ğ� 
açısından Türk�ye'de bugüne kadar uygulamaya konan en 
kapsamlı yerel üret�c� d�j�talleşme programı olduğuna �şaret 
ederek, "Bu program �le daha önce e-t�caret yapmamış 
yöresel ürün üreten yerl� üret�c�ler�m�ze e-t�caret fırsatı 
sağlayarak, onlara Türk�ye genel�ne er�ş�m �mkanı 
sunuyoruz. Hedefim�z, �lk etapta ülkem�z�n 81 �l� ve 971 
�lçes�n�n tamamında en az 1 yerel üret�c�y� programa dah�l 
etmek ve bu yolla yerel, sürdürüleb�l�r kalkınma hamles�ne 
katkıda bulunmak." d�ye konuştu.
- Yerel üret�c�lere lansmana özel yüzde 1 kom�syon
� Yöresel Ürünler Programı'na katılan yerel 
üret�c�lere lansmana özel 10 b�n l�raya kadar yüzde 1 
kom�syon oranı uygulanacak. e-t�carete aş�na olmayan 
satıcılar �ç�n özel eğ�t�m programları düzenlenecek.
� Heps�burada ayrıca, TOBB'a bağlı 365 Oda ve 
Borsanın �ş b�rl�ğ�nde �çer�k yönet�m�, ürün g�r�ş� ve s�par�ş 
süreç yönet�m�, 360 derece mağaza panel�, kampanya ve 
�nd�r�mler�n planlanması, satışları arttıracak öner�ler g�b� 
konularda ücrets �z  eğ� t �m desteğ�  de sunacak. 
Heps�Türk�ye'den Yöresel Ürünler Programı'na katılan 
yerel üret�c�lere 100 ürüne kadar ücrets�z fotoğraf çek�m� 
desteğ� sunulacak, kurumsal fiyatlar üzer�nden �nd�r�ml� 
kargo �mkanı tanınacak.       
� Yöres�nde üret�m yapan verg� mükellefi KOBİ'ler, 
kadın g�r�ş�mc�ler, kooperat�fler, geleneksel Türk el 
sanatları üret�m� yapan esnaf, Heps�Türk�ye'den Yöresel 
Ürünler Programı'ndan ürünler�n� satab�lecek.
� Heps�burada �ş ortağı olan yerel üret�c�ler, 
ardından pazaryer�nde mağazasını açıp mağaza yönet�m 
panel�nden "Yöresel ürün satışı yapmak �st�yorum" başlığı 
altından talep oluşturarak programa katılab�lecek.
� Halen Heps�burada pazaryer�nde mağazası olan 
KOBİ, yerel üret�c� veya g�r�ş�mc�ler�nse, üret�ld�ğ� yören�n 
karakter�st�k özell�kler�n� taşıyan yöresel ürünler�n� satmak 
�ç�n satıcı panel� üzer�nden talep oluşturmaları yeterl� 
olacak.

Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm�, mayısta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 27 artış kaydett�.

� Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mayıs ayına �l�şk�n perakende satış 
endeksler�n� açıkladı.
Buna göre, sab�t fiyatlarla perakende satış hacm�, mayısta yıllık bazda 
yüzde 27 yükseld�. Bu dönemde gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 
10,6, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 39, otomot�v yakıtı 
satışları yüzde 28,5 arttı.
� Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm�, mayısta b�r öncek� aya 
göre �se yüzde 6,1 azaldı. Gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 6,1, gıda 
dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 7,6, otomot�v yakıtı satışları 
b�r öncek� aya oranla yüzde 2,2 düştü.
Perakende c�ro
� Car� fiyatlarla perakende c�ro mayısta geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 49,2 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 
28,9, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 62,5, otomot�v 
yakıtı satışları yüzde 60,2 yükseld�.
� Perakende c�ro mayısta b�r öncek� aya göre yüzde 4,7 azaldı. 
Söz konusu ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 7,2, otomot�v yakıtı satışları 
yüzde 3,1 azalış gösterd�.

15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü 
etk�nl�kler� ve ha�n darbe g�r�ş�m� ve sonrasında 
m�llet�m�z�n bu g�r�ş�me karşı, d�md�k ve beraberl�k 
�ç�nde duruşunun yıldönümü münasebet�yle 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 15 
Temmuz Şeh�tler Park'ında düzenlenen anma ve 
Demokras� Nöbet� programına katıldı. 

         Turhal İlçe Kaymakamlığı ve Turhal 
Beled�yes� tarafından organ�ze ed�len ve halkın 
yoğun �lg� gösterd�ğ� programa, Turhal İlçe 

Kaymakamı Al� Gökay, Turhal Beled�ye Başkanı 
İlker Bekler , Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, protokol üyeler� �le s�yas� part�ler�n �lçe 
başkanları, şeh�t ve gaz� a�leler� �le STK tems�lc�ler� 
katıldı.

         Sela okunması �le başlayan, Kur'an-ı Ker�m 
T�lavet� �le devam eden anma programında başta 15 
Temmuz geces� şeh�t olan vatandaşlarımız �le az�z 
şeh�tler�m�z �ç�n dualar ed�ld�. 

15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü etk�nl�kler� 
ve ha�n darbe g�r�ş�m� ve sonrasında m�llet�m�z�n bu 
g�r�ş�me karşı, d�md�k ve beraberl�k �ç�nde duruşunun 5. 
yıldönümü  münasebet�yle �lçem�zde çeş�tl� etk�nl�kler 
düzenlend�.

        İlçem�zde etk�nl�kler �lk olarak saat:15.07'de 15 
Temmuz darbe g�r�ş�m� sırasında Gölbaşı Özel Harekat 
Da�re Başkanlığına yapılan saldırıda, düğününden 15 
gün önce şeh�t ed�len pol�s memuru Ferhat Koç'un 
Yazıtepe Köyü'ndek� Anıt Mezarı başında düzenlenen 
program �le başladı. 

� Şeh�t pol�s memuru Ferhat Koç'un Anıt Mezarı 

başında düzenlenen Programa; Turhal Kaymakamı Al� 
Gökay, Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler, Turhal 
Cumhur�yet Başsavcısı Aydem�r Çel�k, Şenyurt 
Beled�ye Başkanı Cafer Ünal Arslan, kamu-kurum 
kuruluşlarının müdürler�, Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z, Yönet�m Kurulu Üyem�z Süleyman 
Aykut, S�yas� Part�ler�n �lçe başkanları ve vatandaşların 
da hazır bulunduğu programda 15 Temmuz şeh�tler� ve 
tüm şeh�tler�m�z �ç�n Kur'an-ı Ker�m okundu ve dualar 
ed�ld�. 

� Şeh�t pol�s memuru Ferhat Koç'un Anıt Mezarı 
başında düzenlenen programın ardından şeh�t 
kabr�stanlıkları z�yaret ed�lerek dualar ed�ld�. 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� ver�ler�ne göre b�r öncek� aya 
göre kurulan ş�rket sayısı %113,4 kurulan kooperat�f sayısı 
%93,6 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %107,5 oranında 

arttı. 
� B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket sayısında %120,5 kapanan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında %161,2 kapanan kooperat�f 
sayısında %514,3 oranında arttı.
-Kurulan ş�rket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,4 azalış 
oldu
� Haz�ran 2021'de, Haz�ran 2020'ye göre kurulan ş�rket sayısı 
%0,4 kurulan kooperat�f sayısı %2,4 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısı %24,1 oranında azaldı.
� Haz�ran 2021'de, kapanan ş�rket sayısı 2020 yılının aynı ayına 
göre %10,3 kapanan kooperat�f sayısında %138,9 oranında artış olup 
kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında %13,0 oranında azaldı.
-Haz�ran 2021'de tüm �llerde ş�rket kuruluşu gerçekleşm�şt�r
� Haz�ran 2021'de kurulan toplam 9.680 ş�rket ve kooperat�fin 
%85,8'� l�m�ted ş�rket, %12,9'u anon�m ş�rket, %1,2's� �se kooperat�ft�r. 
Ş�rket ve kooperat�fler�n %39,7's� İstanbul, %9,4'ü Ankara, %6,5'� 
İzm�r'de kuruldu. Bu ay tüm �llerde ş�rket kuruluşu gerçekleşt�.

Yöresel ve Coğrafi İşaretli
Ürünler “Hepsi Türkiye’den”
Uygulamasıyla Satışa Sunulacak

DEMOKRASİ ŞEHİDİ POLİS MEMURU 
FERHAT KOÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Türk Çeliğine 
İlgi Artıyor...

Asansör Yetkili Servislerine 
Yönelik Düzenleme

Türk Standardları Enst�tüsü (TSE) tarafından TSE H�zmet Yeterl�l�k 
Belges� askıya alınan veya �ptal ed�len asansör monte eden veya onun 
yetk�l� serv�s�, asansörlere yönel�k bakım, onarım ve serv�s h�zmet� 

sunamayacak.

� Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör İşletme 
ve Bakım Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

� Buna göre, TSE tarafından TSE H�zmet Yeterl�l�k Belges� askıya 
alınan veya �ptal ed�len asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s�, 
asansörlere yönel�k bakım, onarım ve serv�s h�zmet� sunamayacak.

� B�na sorumlusu, asansörün güvenl� b�r şek�lde çalışmasını sağlamak 
üzere asansör monte eden veya onun yetk�l� serv�s� �le bakım sözleşmes� 
�mzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücret�n�n ödenmes�nden 
sorumlu olacak.

� Yönetmel�ğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun 
yetk�l� serv�s�ne, b�na sorumlusuna veya kat mal�kler�ne, serv�s tekn�k 
sorumlusuna ve asansör yaptırıcısına, 1705 sayılı Kanun uyarınca �dar� para 
cezası uygulanacak.

� Yönetmel�k gerekl�l�kler�n� sağlamayan asansör monte eden veya 
onun yetk�l� serv�s�n�n sına� ve t�car� faal�yetler� 1705 sayılı Kanun uyarınca 
durdurulacak.

� Bel�rt�len süre �çer�s�nde �lg�l� �dareye tesc�l başvurusunu yapmayan 
veya asansörü �lg�l� �dareye tesc�l ett�rmeyen asansör monte edene 7223 sayılı 
Kanunda öngörülen �dar� para cezası uygulanacak.

� Yönetmel�kte bel�rt�len satış sonrası h�zmetlere �l�şk�n şartlar �le 
yetk�l� serv�sle �lg�l� şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun 
yetk�l� serv�s�ne 1705 sayılı Kanunda öngörülen �dar� para cezası 
uygulanacak.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anma Programına Katıldı...

Perakende Satış Hacmi Mayısta
Yıllık Bazda Yüzde 27 Arttı...

Haziran Ayında Kurulan 
Şirketlerin Sayısı Bir Önceki 
Aya Göre %113,4 Arttı...
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