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TOBB ABD’DE 
TİCARET MERKEZİ KURDU

Türkiye'den sanayici ve tacirlere, ABD'de şirket kurulmasından satış sonrası 
hizmetlere kadar her alanda “tek durak ofis” prensibiyle yardımcı olması 
amaçlanan TTM, TOBB tarafından yurtdışında açılan ilk 'Türkiye Ticaret Merkezi' 
olma özelliğini taşıyor.

Türk�ye T�caret Merkez� (TTM); 
T�caret Bakanlığı'nın desteğ�yle ve 
oda-borsaların katkılarıyla, Türk�ye 

Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) tarafından 
Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n (ABD) 
Ş�kago kent�nde açıldı. Onl�ne olarak �nternet 
üzer�nden gerçekleşt�r�len açılışa T�caret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu katıldı. 
 Türk�ye'den sanay�c� ve tac�rlere, 
ABD'de ş�rket kurulmasından satış sonrası 
h�zmetlere kadar her alanda “tek durak ofis” 
prens�b�yle yardımcı olması amaçlanan TTM, 
TOBB tarafından yurtdışında açılan �lk 

'Türk�ye T�caret Merkez�' olma özell�ğ�n� 
taşıyor. Türk sanay�c�s� ve tac�r�n�n ürünler�n� 
ABD pazarına taşımak ve orada kalıcı 
olmasını sağlamak üzere hayata geç�r�len 
TTM, Turk�sh Trade Center Ch�cago (TTC 
Ch�cago) �sm�yle, 10 b�n metrekarel�k b�r 
alanda faal�yet gösterecek.
  TTC Ch�cago'nun açılışı �ç�n Ankara 
ve Ş�kago'da eş zamanlı olarak düzenlenen 
tanıtım toplantısına T�caret Bakanı Ruhsar 
P e k c a n  v e  T O B B  B a ş k a n ı  R � f a t 
H � s a r c ı k l ı o ğ l u ,  k a t ı l d ı .  O n l � n e 
gerçekleşt�r�len programa Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z'de katıldı. S3

TOBB ve Halkbank
 KOBİ’leri Rahatlatacak 
Finansman Anlaşması İmzaladı...
Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya 
kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği 
sunan TOBB ve Halkbank anlaşmasından 1,5 
milyon işletme yararlanabilecek.

TİCARET BAKANLIĞININ “TİCARİ ELEKTRONİK 
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ”VATANDAŞLARIN 
KULLANIMINA AÇILDI...
Ticaret Bakanlığının, tüketicilerin istenmeyen SMS, e posta ve 
sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların 
ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Ticari Elektronik 
İleti Yönetim Sistemi" kullanıma açıldı.

TOKAT ODA/BORSA MÜŞTEREK 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOBB Başkanı @RH�sarc�kl�oglu 
Başkanlığında,Tokat TSO Başkanı Al� 
Çel�k moderatörlüğünde, Tokat, Erbaa, 
N�ksar, Turhal, Z�le Oda-Borsa, Mecl�s ve 
Kom�te üyeler�, genç g�r�ş�mc�ler ve kadın 
g�r�ş�mc�ler kurullarının başkanları, Oda-
Borsa Genel Sekreterler�n�n katılımları �le 
Tokat Oda ve Borsaları Müşterek İst�şare 
�st�şare toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

 Toplantıda Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z �lçem�z�n ve 
üyeler�m�z�n sorunlarını, çözüm öner�ler� 
� l e  t a l e p l e r � n �  T O B B  B a ş k a n ı 
H�sarcıklıloğlu'na aktardı.
 Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� Başkanı M.R�fat H�sarcıkloğlu'da 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z  taraf ından d� le  get � r � len 
sorunların çözümü noktasında �lg�l� 
bakanlıklar ve kurumlar nezr�nde 
çalışmalar yapacaklarını söyled�.
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ODAMIZ VE HALKBANK 

"PARAF TİCARİ KREDİ KARTI İLE GÜVENCELİ TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROTOKOLÜ" İMZALANDI...

TUHAL ŞUBESİ ARASINDA 

Odamız �le Halkbankası Turhal şubes� arasında "Paraf T�car� 
Kred� Kartı İle Güvencel� Tedar�k Z�nc�r� F�nansmanı 
Protokolü" �mzalandı...

 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu ve Halkbankası Genel Müdürü Osman 
Arslan'ın katılımıyla gerçekleşt�r�len “Paraf T�car� Kred� Kartı 
�le Güvencel� Tedar�k Z�nc�r� F�nansmanı Anlaşması" 
Lansmanının ardından Odamız ve Halkbankası Turhal Şubes� 
arasında protokol �mzalandı.
 “Paraf T�car� Kred� Kartı �le Güvencel� Tedar�k Z�nc�r� 
F�nansmanı Protokolü" Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z ve Halk Bankası Turhal Şube Müdürü Em�n Öğütlü 
arasında  �mzalandı.
 İmzalanan protokol �le üyeler�m�ze tahs�lat garant�s� ve 
alıcıya 18 aya kadar vadel� ödeme esnekl�ğ� sağlanacak. Protokol 
�le ayrıca Mal ve h�zmet alımlarında 540 güne varan taks�t, vade 
veya esnek vade �mkanının yanı sıra kred�, çek, senet, tem�nat 
mektubu yer�ne Paraf T�car� Kred� Kartları �le kolay ve uygun 
mal�yetl� t�caret �mkanı sağlanacak ve nak�t taşıma r�sk� g�b� 
operasyonel r�sklerde ortadan kalkmış olacak.

 Halkbankası  � le �mzalanan Protokol � le � lg�l � 
açıklamalarda bulunan Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z; “Tedar�k z�nc�r�n�n güvenl� �şlemes� �ç�n Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanımız Sayın M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu �le Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan 
arasında �mzalanan “Paraf T�car� Kred� Kartı �le Güvencel� Tedar�k 
Z�nc�r� F�nansmanı Anlaşması" lansman programının ardından 
Halkbank Turhal Şube Müdürlüğümüz �le protokol �mzaladık. 
Protokol �le tüm üyeler�m�z�n faydalanacağı, alıcı ve satıcının 
tahs�lat, finansman sıkıntısı çekmeden t�caret yapmasını 
hedefl�yoruz.

 Bu zorlu süreçte Halkbankası �le yapılan bu protokolle, 
nak�t sıkıntısı çeken üyeler�m�z�n finansman �ht�yacını karşılarken, 
üret�mde ve t�carette de devamlılığı da sağlanmış oluyor. Daha 
fazla dayanışma ruhuna �ht�yacımız olduğu böyle b�r dönemde 
Halkbankası �le yaptığımız bu protokol �le üyeler�m�z nak�t 
akışlarını rahatlatmış olacaklar. Üyeler�m�z�n bu avantajlı 
finansman �mkânından faydalanmaları menfaatler�ne olacaktır. 
 Yaklaşık y�rm� gün önce benzer b�r protokolü Z�raat 
Bankası Turhal Şube Müdürlüğü �le �mzaladık. Bu ves�leyle 
�mzalanan protokoller�n tüm üyeler�m�ze ve KOBİ'ler�m�ze hayırlı 
olmasını d�l�yorum. Projen�n hayata geç�r�lmes�nde sonsuz 
emekler� ve katkıları bulunan Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanımız Sayın M.R�fat H�sarcıklıoğlu �le Halkbankası 
Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'a teşekkürler�m�z� 
sunuyorum” ded�.
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TOBB ABD’de
Ticaret Merkezi Kurdu
Türk�ye T�caret Merkez� (TTM); 

T�caret Bakanlığı'nın desteğ�yle 

ve oda-borsaların katkılarıyla, 

Türk�ye Odalar ve Borsalar 

B�rl�ğ� (TOBB) tarafından 

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n 

(ABD) Ş�kago kent�nde açıldı. 

Onl�ne olarak �nternet üzer�nden 

gerçekleşt�r�len açılışa T�caret 

Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB 

Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu 

katıldı.

Türk�ye'den sanay�c� ve tac�rlere, 

ABD'de ş�rket kurulmasından 

satış sonrası h�zmetlere kadar her 

alanda “tek durak of�s” 

prens�b�yle yardımcı olması 

amaçlanan TTM, TOBB 

tarafından yurtdışında açılan �lk 

'Türk�ye T�caret Merkez�' olma 
özell�ğ�n� taşıyor.  

Türk sanay�c�s� ve tac�r�n�n ürünler�n� ABD pazarına taşımak ve orada 
kalıcı olmasını sağlamak üzere hayata geç�r�len TTM, Turk�sh Trade 
Center Ch�cago (TTC Ch�cago) �sm�yle, 10 b�n metrekarel�k b�r alanda 
faal�yet gösterecek.
  TTC Ch�cago'nun açılışı �ç�n Ankara ve Ş�kago'da eş zamanlı 
olarak düzenlenen tanıtım toplantısına T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 
TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, katıldı. Onl�ne gerçekleşt�r�len 
programa Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de katıldı. 
-ABD'ye �hracatta �şler kolaylaşıyor
 TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, açılışı yapılan TTM 
hakkında şunları söyled�: “Bu proje �le ülkem�z�n makroekonom�k 
hedefler�yle uyumlu olarak sanay�c�m�z� ve ürünler�m�z� yurtdışına 
taşımayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de, stratej�k 
b�r merkez olan Ş�kago'da, O'hare Haval�manının hemen yanında 10 b�n 
metrekarel�k b�r yer seçt�k. Burada of�s depo g�b� f�z�k� �mkânların yanı 
sıra ş�rketler�m�z�n ABD'de duyab�leceğ� her türlü h�zmet� ABD'de 
yerleş�k Türk ve Amer�kalı profesyonel ek�b�m�zle vereceğ�z.”
  TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, proje �le ABD'ye �hracat yapmak 
�steyen tüm ş�rketler�n �şler�n�n kolaylaşacağını bel�rterek, projey� 
h�mayes�ne alarak destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan ve 
T�caret Bakanı Ruhsat Pekcan'a teşekkür ett�.
 ABD �le �ş yapmak �steyen �şletmeler� TTM'ye davet eden 
H�sarcıklıoğlu, “TTM, Türk ş�rketler� �ç�n b�r tek durak h�zmet noktası 
olacak. Oradak� arkadaşlarımız ş�rket kuruluşundan, satış ve pazarlamaya, 
dağıtım ve loj�st�k �şler�ne kadar tüm �şler�nde ş�rketler�m�ze yardımcı 
olacaklar. İşletmeler�m�z �sterse onlara ABD'de profesyonel b�r satış 
elemanı tahs�s edeceğ�z. Bu profesyoneller Türk ürünler�n�n satılması �ç�n 
tüm ABD'y� dolaşacak. Başarılı olacağını düşündüğüm bu TTM'n�n 
ülkem�ze ve �şletmeler�m�ze hayırlı olmasını d�l�yorum” ded�.
 -Türk T�caret Merkezler�n�n önem�
  T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan da, burada yaptığı konuşmada, 
Bakanlık olarak temel amaçlarının b�r taraftan �hracatı artırırken, b�r 
taraftan da üret�m ve �hracatta; markalaşma, katma değer, yerl� üret�m, 

tasarım, �novasyon ve küresel değer z�nc�rler� �le entegrasyonu gel�şt�rmek 
olduğunu vurguladı.
  Bu amaçlara h�zmet etmek üzere kurulan Türk�ye T�caret 
Merkezler�'n�n, Türk f�rmalarına yurt dışında f�z�ken var olma; yurt dışında 
depolama; loj�st�k; tanıtım ve pazarlama bakımından çok öneml� ve değerl� 
�mkânlar sunduğuna �şaret eden Pekcan, bu merkezler�n Türk�ye'n�n 
yurtdışındak� tanıtım ve loj�st�k üsler� olarak faal�yet göstereb�lme 
kapas�tes�ne sah�p olduğunu b�ld�rd�.
  2020'de pandem� koşullarına rağmen, ABD'ye  %13,5 g�b� c�dd� 
b�r artışla 10.1 m�lyar dolarlık �hracat gerçekleşt�ğ�n� b�ld�ren Pekcan, 
ABD'n�n bu yıl �hracat rekoru kırılan 44 ülke arasında 1'�nc� sırada yer 
aldığını ve Türk�ye'n�n en fazla �hracat yaptığı ülkeler arasında İtalya ve 
Irak'ı da ger�de bırakarak 3'üncü sıraya yükseld�ğ�n� kaydett�. Pekcan,  
“Ş�md� �se öneml� olan; ABD �le sağladığımız bu �vmey� sürekl� ve 
sürdürüleb�l�r kılmaktır. Ş�kago'dak� TTM'n�n de bu anlamda öneml� 
katkıları olacağını değerlend�r�yor, TTM'm�z�n açılış zamanlamasının 
oldukça yer�nde olduğunu düşünüyorum” ded�.
 -Neden Ş�kago?
  TOBB ve T�caret Bakanlığı tarafından 20 tr�lyon doları aşan 
Gayr� Saf� Yurt İç� Hasıla (GSYİH), 350 m�lyonu aşan nüfusu ve yıllık 2,1 
tr�lyon dolarlık �thalatıyla hedef ülke olarak seç�len ABD �le Türk�ye 
arasında aynı zamanda 100 m�lyar dolarlık t�caret hacm� hedef� bulunuyor.
  Ş�kago; dünyanın beş�nc� büyük metropol ekonom�s� olması, 
ABD'n�n en öneml� t�caret ve loj�st�k merkezler�nden b�r� olması ve 
Fortune 500 l�stes�ndek� 37 ş�rket�n merkez�ne ev sah�pl�ğ� yapması �le 
d�kkat çek�yor. 300'den fazla ş�rket�n de loj�st�k merkez� konumundak� 
kent�n, TTC Ch�cago'nun kuruluşuyla b�rl�kte Türk ş�rketler� �ç�n ABD'de 
yen� merkez üs olması beklen�yor.
  TTC Ch�cago'da Türk ş�rketler� �ç�n of�s, depo, showroom, 
loj�st�k h�zmetler� g�b� f�z�k� h�zmetler�n yanı sıra pazara g�r�ş, ş�rket 
kuruluşu, satış ve pazarlama desteğ�, tedar�k z�nc�r� yönet�m� ve satış 
sonrası h�zmetler ver�lecek.
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TOBB VE HALKBANK KOBİ’LERİ
RAHATLATACAK FİNANSMAN

 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Halkbank arasında "Paraf 
T�car� Kred� Kartı �le Güvencel� Tedar�k Z�nc�r� F�nansmanı 
Anlaşması" �mzalandı. Satıcıya tahs�lat güvences�, alıcıya da 18 

aya kadar vade �mkanıyla ödeme esnekl�ğ� sunan anlaşmadan TOBB çatısı 
altındak� 1,5 m�lyon �şletme yararlanab�lecek.
 TOBB ve Halkbank arasında söz konusu anlaşmanın 
� m z a l a n d ı ğ ı  t ö r e n  ç e v r � m � ç �  y a p ı l d ı .
 TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, buradak� konuşmasında, 
Halkbank Paraf t�car� kred� kartı sayes�nde esnafın vadel� mal alım satımı, 
bankalardan kred� çekmekte ve çek senet g�b� �şlemler�nde yaşadığı 
problemler�n sona ereceğ�n� söyled�.
 Bu kartın, tedar�k z�nc�r�n�n güven �ç�nde �şlemes�n� sağladığını 
bel�rten H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�:
 "Bu kart �le alıcı ve satıcının güven �ç�nde alışver�ş yapmasının 
önü açılıyor. Bu sayede çek-senet tak�b� yapmadan, tahs�lat derd�yle 
uğraşmadan, güven �ç�nde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedel�n�, 
tahs�lat r�sk� taşımadan, Halkbank garant�s�yle, peş�n ya da taks�tl� 
alacağız. Mal almak �steyen de bankadan kred� bulma veya satıcının kend� 
çek-sened�n� kabul ed�p etmeme derd�ne düşmeyecek.
 Bu kartla malını alacak ve ödemes�n� de 1,5 yıla ulaşan esnek 
vadelend�rmeyle yapacak. Yan� kısaca, mal almak gerek�nce bu kartla para 
ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu k�md�r d�ye end�şe etmeden, 
malını güvenle satıp, parasını bankadan tahs�l edecek. Böylece hem alıcı 
hem de satıcı, nak�t akışlarını rahatlatacak."
 H�sarcıklıoğlu, bunun, kazan-kazan anlayışının b�r örneğ� 
olduğunu, y�ne bu kartın üyeler�ne başka �nd�r�m ve avantajlı kampanyalar 
da sunduğunu söyled�.
 Halkbank'ın güzel b�r jest daha yaparak bu kred� kartına, 
TOBB'un logosunu da eklett�ğ�n� bel�rten H�sarcıklıoğlu, "Mecl�s�m�z�n 
tüm üyeler�, Halk Bankası tarafından c�ro ve kred�b�l�teye göre 
bel�rlenecek l�m�tler dah�l�nde hem satıcı hem de alıcı olarak bu s�stemden 
yararlanab�lecek. Tedar�k z�nc�r�n� güven altına alacak bu s�stem, 
KOBİ'ler�n kred� fa�zler�n�n düşmes�ne de yardımcı olacak. Düşen 
finansman mal�yetler�, KOBİ'ler� yatırım ve üret�m �ç�n teşv�k edecek. 
KOBİ'ler�n ve dolayısıyla ülkem�z�n finansal �st�krarı güçlenecek" 
�fadeler�n� kullandı.
 ALICIYA 18 AYA KADAR VADELİ ÖDEME İMKANI
 Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'da söz konusu 
anlaşmayla halkın bankası olarak, tedar�k z�nc�r�nde satıcıya tahs�lat 
garant�s� ve alıcıya 18 aya kadar vadel� ödeme esnekl�ğ� get�rd�kler�n� 
vurguladı.
 Arslan, TOBB üyeler�ne sunacakları avantajlara değ�n�rken 
şunları söyled�:
 "Bu anlaşmanın kartı, üzer�nde TOBB logosu da bulunan Paraf 
KOBİ Kred� Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kred� Kartı, 
sah�pler�ne yapacakları satın alımlarda, esnek taks�t ve vade �mkanı 
sağlayacak. D�ğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye �ş yerler�ne özel 
avantajlı POS fiyat model� sunacak. TOBB üyes� alıcı ve satıcılar 
arasındak� nak�t akışını düzenleyecek olan bu h�zmetler�m�zle, tedar�k 
z�nc�r�nde tüm t�car� �şlemler Halkbank güvences� ve Paraf avantajlarıyla 
gerçekleşt�r�lecek."
 Arslan, Paraf KOBİ �le b�rl�kte Paraf Esnaf ve Paraf Bus�ness'tan 
oluşan Paraf T�car� Kartlar A�les�'n�n tüm kampanya ve �mkanlarının, 

Türk�ye ekonom�s�n�n lokomot�fi 
konumundak� 1,5 m�lyon TOBB 
üyes� �şletme �ç�n de geçerl� 
olacağını b�ld�rd�.
 B u  a n l a ş m a y l a , 
sorumlu bankacılık anlayışlarının 
kapsama a lan ın ın  daha  da 
gen�şleyeceğ�n� bel�rten Arslan, 
"82 yıldır olduğu g�b� bugün de 
daha fazla üret�m, daha fazla 
�st�hdam ve �hracat �ç�n reel 
sektöre destek vermem�ze �mkan 
t a n ı y o r .  B u  a n l a ş m a , 
h e d e fl e r � m � z e  d a h a  d a 
yaklaşmamızı sağlıyor. 2021'e 
böyles�ne büyük b�r adımla 
g�rd�k. Bundan sonra da büyük ve 
sağlam adımlarla �lerleyeceğ�z. 
H a l k b a n k  o l a r a k  ü l k e m � z 
ekonom�s�ne daha fazla katkı 
sağlamak �ç�n tüm hedefler�m�z� 
tek tek gerçekleşt�receğ�z." d�ye 
konuştu.
 SATICI  VE ALICI 
FİRMALAR İÇİN SAĞLANAN 
AVANTAJLAR
 Satıcı firmalar, peş�n, 
taks�tl� veya vadel� mal ve h�zmet 
satışı ve müşter�ler�n nak�t 
döngüler�ne göre 4 farklı modelde 
çoklu vadede POS �le satış yapma �mkanı elde edecek.
 Para transfer�, çek, senet, tem�nat mektubu yer�ne Paraf T�car� 
Kred� Kartları �le tahs�latın yapılması sayes�nde operasyonel r�sk ve 
finansman mal�yetler� ortadan kalkacak.
 Sadece satıcı firma özel�nde kullanılab�lecek özel Paraf T�car� 
Kred� Kartı l�m�t� �le satıcı firmaların tahs�latları güvence altına alınacak. 
Gerekt�ğ�nde kapalı devre çalışan, sadece üye �ş yer�nde geçerl� l�m�t 
tanımı �le müşter� sadakat� sağlanacak.
 POS satışlarından oluşan tutarların tem�nat olarak kabul 
ed�lmes�yle daha uygun mal�yetl� kred� �mkanının yanı sıra muhasebe ve 
kayıt kolaylığı tanınacak.
 Alıcı firmalar �se finansmana kolay er�ş�m �mkanı sağlarken, 
mal�yets�z, vadel� mal alma fırsatı elde edecek.
 Mal ve h�zmet alımlarında 540 güne varan taks�t, vade veya 
esnek vade �mkanının yanı sıra kred�, çek, senet, tem�nat mektubu yer�ne 
Paraf T�car� Kred� Kartları �le kolay ve uygun mal�yetl� t�caret �mkanı 
sağlanacak ve nak�t taşıma r�sk� g�b� operasyonel r�skler ortadan kalkacak.

 Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenl� olarak tak�p etme 
ve muhasebeleşt�rme kolaylığı elde edecek.

 Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenl� olarak tak�p etme 
ve muhasebeleşt�rme kolaylığı elde edecek.

Esnaf ve Sanatkara 
Sağlanacak Destekler

İçin Başvuru Süresi
Uzatıldı!

 T � c a r e t  B a k a n ı 
Ruhsar Pekcan,  esnaf ve 
sanatkarlar �le gerçek k�ş� 
tac�rlere yönel�k sağlanan gel�r 
kaybı ve k�ra destekler�nde son 
başvuru tar�h�n� gelen talepler 
üzer�ne 11 Ocak'a uzattıklarını 
açıkladı.
 Yen� t�p koronav�rüs 
( K o v � d - 1 9 )  s a l g ı n ı n ı n 
Türk�ye 'n�n t �car �  hayat ı 
üzer�ndek� olumsuz etk�ler�n�n 
azaltılmasına yönel�k alınan 
tedb�rler kapsamında esnaf, 
sanatkarlar �le gerçek k�ş� 
tac�rlere yönel�k gel�r kaybı ve 
k�ra desteğ� sağlanıyor. Söz 
konusu destekler �ç�n son 
başvuru tar�h� bugün sona 
er�yordu. 
 B a k a n  P e k c a n , 
Tw�tter hesabından yaptığı 
açıklamada, "Bakanlığımızca 
esnaf ve sanatkarlarımız �le 
gerçek k�ş �  tac�r ler �m�ze 
yönel�k 30 Aralık 2020'de 
başvuruları alınmaya başlanan 
g e l � r  k a y b ı  v e  k � r a 
destekler�nde son başvuru 
tar�h�n� gelen talepler üzer�ne, 
11 Ocak 2021 Pazartes� saat 
23:59'a kadar uzattık." 
�fades�n� kullandı. 

ANLAŞMASI İMZALADI
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T�caret Bakanlığının, tüket�c�ler�n �stenmeyen SMS, e 

posta ve sesl� aramalar g�b� �let�lerle �lg�l� maruz 

kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla 

oluşturduğu "T�car� Elektron�k İlet� Yönet�m S�stem�" 

kullanıma açıldı.
 T�caret Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, T�car� Ekonom�k İlet� Yönet�m S�stem� (İYS) �le 
onaysız t�car� elektron�k �let�ler�n tüket�c�lere 
gönder�lmeden engellenmes� ve �stenmeyen mesaj 
trafiğ�n�n azaltılması amaçlanıyor. 

 İYS �le tüket�c�ler verd�kler� tüm t�car� 
elektron�k �let� onaylarını tek b�r noktadan 
göreb�lecek, kontrol edeb�lecek ve reddetme hakkını 
kullanab�lecek.

Bakanlık tarafından 150 b�n aded�n üstünde t�car� 
elektron�k �let� onayı olan h�zmet sağlayıcılara mevcut 
onaylarını İYS'ye yüklemeler� �ç�n ver�len süre 31 
Aralık 2020'de sona erd�.

 Vatandaşlar t�car� elektron�k �let�lere �l�şk�n 

onaylarını bugünden �t�baren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzer�nden veya  adres�nden kontrol edeb�lecek ve onay www.�ys.org.tr
terc�hler�n� değ�şt�reb�lecek.

 Ayrıca, 150 b�n adet ve altında t�car� elektron�k �let� onayı olan h�zmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS' ye yüklemeler� 
�ç�n ver�len süre �se 31 Mayıs 2021 tar�h�nde sona erecek. Tüket�c�ler söz konusu onayları 1 Haz�ran 2021 – 16 Temmuz 2021'de kontrol 
edeb�lecek.

 Bel�rlenen sürelerde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması hal�nde, h�zmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye 
aktarılan ver�ler onaylı sayılacak.

 Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne �l�şk�n olup, bu tar�hlerden sonra da tüket�c�ler d�led�kler� tar�hte İYS 
üzer�nden t�car� elektron�k �let� terc�hler�n� değ�şt�reb�lecek.

 “TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ”
VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI!

http://www.iys.org.tr/

