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TOBB’dan  
BANKALARA ÇAĞRI!

TOBB TÜRKİYE İÇECEK SANAYİ MECLİSİ BAŞKANLIĞINA OZAN DİREN SEÇİLDİ... 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay'ın başkanlığında, 
Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı A. Saygın Baban moderatörlüğünde, sektör temsilcilerinin katılımıyla sektörün gündemindeki 
konuları görüşmek ve Meclis Başkanlık divanını seçmek üzere video konferans yoluyla bir araya geldi.Toplantıda yapılan seçim 
sonucunda Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanlığı'na oy birliği ile Dimes Genel Müdürü Ozan Diren seçildi. Mey İçki Kurumsal İlişkiler ve 
Hukuk Müdürü Ahmet Yazıcıoğlu ise Başkan Yardımcısı oldu. S2

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB)  Başkan ı  M.  R � fa t 
H�sarcıklıoğlu, son dönemde 

bankaların uyguladığı yüksek kred� 
fa�zler�n�n üret�m�n ve yatırımın 
önündek� en öneml� engellerden b�r� 
hal�ne geld�ğ�n� bel�rterek, “Bankalar, 

kred� fa�zler�n� mal�yetler�ndek� 
artışın çok üzer�nde artırarak, 

büyümeye destek değ�l köstek 
oluyorlar'' ded�. 

Nakdi ücret desteği 
ile istihdama dönüş 
ve artı istihdam 
teşviklerinin 
tutarı arttı...
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 
Bakan Selçuk, 2021 
Ocak dönem�nden 
�t�baren geçerl� olmak 
üzere asgar� ücret artış 
oranının (yüzde 21,56) 
Cumhurbaşkanı 
kararıyla nakd� ücret 
desteğ�ne, �st�hdama 
dönüş teşv�k�ne ve artı 
�st�hdam teşv�k�ne 
yansıtılacağını bel�rtt�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
( T O B B )  B a ş k a n ı  M .  R � f a t 
H � sa rc ık l ıoğ lu ,  son  dönemde 

bankaların uyguladığı  yüksek kred� 
fa�zler�n�n üret�m�n ve yatırımın önündek� en 
öneml� engellerden b�r� hal�ne geld�ğ�n� 
bel�rterek, “Bankalar, kred� fa�zler�n� 
mal�yetler�ndek� artışın çok üzer�nde 
artırarak, büyümeye destek değ�l köstek 
oluyorlar'' ded�. 
 Bankalara, reel sektöre sırtınız 
dönmey�n çağrısı yapan H�sarcıklıoğlu, şu 
açıklamayı yaptı:
 “Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek 
kred� fa�zler�, üret�m�n ve yatırımın önündek� 
en öneml� engellerden b�r� hal�ne gelm�şt�r. 
Kred� fa�zler�n�n geld�ğ� sev�ye, dünya 
g e n e l � n d e k �  d ü ş ü k  f a � z  o r t a m ı n a 
uymamaktadır ve g�r�ş�mc�ler�m�z�n küresel 

rekabet te  ayakta  kalmalar ına engel 
oluşturmaktadır.
 Anadolu'nun dört b�r tarafında, 
ver�ml� ve düzgün çalışan pek çok �şletme 
bulunmaktadır. Üret�me, �hracata ve 
�st�hdama katkı sağlayan bu firmalarımız, 
ülkem�z�n m�ll� servet�d�r ve korunmaları 
gerekmekted�r.
 Dolayısıyla reel sektör üzer�ndek� 
finansman yükü azaltılmalıdır. Enflasyonun 
ve fa�z oranlarının makul b�r düzeye gelmes� 
� ç � n  m a k r o e k o n o m � k  d e n g e l e r � n 
gözet�lmes�ne �ht�yaç vardır.
 Öte yandan kred� fa�zler� konusunda 
bankalardan daha sorumlu b�r yaklaşım da 
bekl�yoruz. Zamanında fa�z �nd�r�m�nde 
zorluk çıkaran bankalar, �ş fa�z artırımına 
geld�ğ�nde gayet hızlı hareket edeb�l�yorlar.
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TOBB TÜRKİYE İÇECEK SANAYİ MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA OZAN DİREN SEÇİLDİ... 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Türk�ye İçecek Mecl�s�; TOBB Yönet�m Kurulu 

Üyes� Ceng�z Günay'ın başkanlığında, Sektörler ve G�r�ş�mc�l�k Da�re Başkanı A. Saygın 
Baban moderatörlüğünde, sektör tems�lc�ler�n�n katılımıyla sektörün gündem�ndek� konuları 

görüşmek ve Mecl�s Başkanlık d�vanını seçmek üzere v�deo konferans yoluyla b�r araya geld�. 
 TOBB Yönet�m Kurulu Üyes� Ceng�z Günay yaptığı açılış konuşmasında, bu toplantıyla 

b�rl�kte sektör mecl�s�n�n yen� dönem görev almak üzere 27 yen� üye katıldığını, sektörle �lg�l� 
sorunların �lg�l� yerlere ulaşarak çözüm sağlamaya çalıştıklarını, mecl�s�n yen� dönem 

çalışmalarında da sektörel çeş�tl�l�kten alınacak güçle b�rl�kte b�r yandan kamuya özel sektör 
v�zyonunu yansıtırken öte yandan da yürütülecek katma değerl� projelerle sektörün katma 

değer�n� attırmayı hedefled�kler�n� söyled�. Günay ayrıca çalışmaları �ç�n geçm�ş 
dönem yönet�m�ne teşekkür ederek yen� göreve başlayacak yönet�me başarılar 

d�led�ğ�n� �fade ett�.
 Toplantıda yapılan seç�m sonucunda Türk�ye İçecek Sanay� Mecl�s� 
Başkanlığı'na oy b�rl�ğ� �le D�mes Genel Müdürü Ozan D�ren seç�ld�. Mey 
İçk� Kurumsal İl�şk�ler ve Hukuk Müdürü Ahmet Yazıcıoğlu �se Başkan 
Yardımcısı oldu. Y�ne toplantıda sektörle �lg�l� kayıt dışılık, verg�lend�rme 
ve GEKAP g�b� sorunlar üyeler tarafından d�le get�r�ld� ve genel 
değerlend�rme yapıldı. Öte yandan, Türk�ye İçecek Sanay� Mecl�s�, 
sorunların hızlı çözümü �ç�n alt çalışma kom�teler� �le mecl�s çalışma 
gündem� oluşturmak ve yen� dönem çalışma yöntem�n� bel�rlemek amacıyla 
en kısa zamanda, yen�den b�r araya gelme kararı verd�.

TOBB’dan BANLARA ÇAĞRI! 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 

R�fat H�sarcıklıoğlu, son dönemde bankaların uyguladığı 
yüksek kred� fa�zler�n�n üret�m�n ve yatırımın önündek� 

en öneml� engellerden b�r� hal�ne geld�ğ�n� bel�rterek, “Bankalar, 
kred� fa�zler�n� mal�yetler�ndek� artışın çok üzer�nde artırarak, 
büyümeye destek değ�l köstek oluyorlar'' ded�. 

 Bankalara, reel sektöre sırtınız dönmey�n çağrısı yapan 

H�sarcıklıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

  “Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kred� 

fa�zler�, üret�m�n ve yatırımın önündek� en öneml� engellerden 

b�r� hal�ne gelm�şt�r. Kred� fa�zler�n�n geld�ğ� sev�ye, dünya 

genel�ndek� düşük fa�z ortamına uymamaktadır  ve 

g�r�ş�mc�ler�m�z�n küresel rekabette ayakta kalmalarına engel 

oluşturmaktadır.

 Anadolu'nun dört b�r tarafında, ver�ml� ve düzgün 

çalışan pek çok �şletme bulunmaktadır. Üret�me, �hracata ve 

�st�hdama katkı sağlayan bu firmalarımız, ülkem�z�n m�ll� 

servet�d�r ve korunmaları gerekmekted�r.

 Dolayısıyla reel sektör üzer�ndek� finansman yükü 

azaltılmalıdır. Enflasyonun ve fa�z oranlarının makul b�r düzeye 

gelmes� �ç�n makroekonom�k dengeler�n gözet�lmes�ne �ht�yaç 

vardır. Öte yandan kred� fa�zler� konusunda bankalardan daha 

sorumlu b�r yaklaşım da bekl�yoruz. Zamanında fa�z 

�nd�r�m�nde zorluk çıkaran bankalar, �ş fa�z artırımına 

geld�ğ�nde gayet hızlı hareket edeb�l�yorlar.

 Kred� fa�zler�n�, mal�yetler�ndek� artışın çok üzer�nde 

yükselterek, büyümeye destek değ�l köstek oluyorlar. Bankalar, 

fa�zler� kolayca artırma alışkanlarına son vermel� ve sadece 

kend� gel�rler� odaklı düşünmey� bırakıp, eller�n� taşın altına 

koymalılar. 

 Ayrıca pandem� neden�yle gel�r kaybı yaşayan 

firmaların kred�ler�ne yönel�k daha yapıcı b�r tavır 

serg�lemel�ler. F�nansal ve reel sektörün ülkem�ze daha �y� 

gelecek sunmak üzere b�rl�kte hareket ederek, b�rb�rler�n� daha 

�y� anlamaları gereken dönemdey�z. Bu dönemde gel�rler� de, 

mal�yetler� de ölçülü tutup, b�rb�r�m�ze destek olmalıyız.

 Bankalarımıza seslenmek �st�yorum; reel sektöre 

sırtınızı dönmey�n, hep bana olsun demey�n. Özell�kle üret�m, 

yatırım, �hracat yapanları ve �st�hdam sağlayanları özenle 

değerlend�r�n. Rekabetç� firmalarımızı ve g�r�ş�mc�ler�m�z� 

destekleyel�m ve ayakta tutalım k�, büyüme ve �hracat 

kapas�tem�z� koruyalım ve sağlıklı şek�lde arttıralım. Böylece 

pandem� sonrası, yen�den ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta 

ger�de kalmayalım”.
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TOBB DİJİTALLEŞME
SANAL FUARINA 
DAVETLİSİNİZ 
Sayın Üyem�z,

 C O V I D - 1 9  p a n d e m � s �  � l e  b � r l � k t e 
d�j�talleşme daha da önem kazanmıştır. Bu anlamda 
KOBİ ve g�r�ş�mc�ler�m�z�n d�j�talleşen yen� 
dünyaya uyum sağlamaları amacıyla B�rl�ğ�m�z 
organ�zasyonunda 26-27 Ocak 2021 tar�hler�nde 
“ T O B B  D � j � t a l l e ş m e  S a n a l  F u a r ı ” 
gerçekleşt�r�lecekt�r.

 Sanal  fuar  e tk �n l �k ler �  kapsamında 
Ülkem�z�n önde gelen yazılım, telekomün�kasyon ve 
e-t�caret firmaları stant açarak KOBİ'ler�n �hracata 
d a y a l ı  b ü y ü m e l e r �  a ş a m a s ı n d a  � h t � y a ç 
duyab�lecekler� b�lg�ye er�şmeler�, gerekl� araçları 
tanımaları ve potans�yel �şb�rl�kler� gel�şt�rmeler� 

hedeflenmekted�r. Ayrıca �k� gün sürecek web�narlar 
�le “yazılım”, “e-t�caret” ve “telekomün�kasyon” 
sektörler�nde d�j�talleşme ve bu sektörlere yönel�k 
d � j � t a l  dönüşüm örnek le r �  ka t ı l ımcı la r la 
paylaşılacaktır.

 Sanal fuar etk�nl�ğ� uluslararası n�tel�ğ� ha�z 
olup yabancı z�yaretç�ler�n katılımına açıktır.

Etk�nl�k tüm z�yaretç�lere açık ve ücrets�zd�r.

Etk�nl�k tanıtım �nternet s�tes�: 

https://www.tobb.org.tr/sanalfuar/

Etk�nl�k kayıt s�tes�:

 https://sanalfuar.tobb.org.tr/

https://www.tobb.org.tr/sanalfuar/
https://sanalfuar.tobb.org.tr/
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Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam
teşviklerinin tutarı arttı...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve 
artı istihdam teşviklerinin tutarının arttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Bakan Selçuk, 2021 Ocak dönem�nden 
�t�baren geçerl� olmak üzere asgar� ücret artış 

oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla 
nakd� ücret desteğ�ne, �st�hdama dönüş teşv�k�ne ve 
artı �st�hdam teşv�k�ne yansıtılacağını bel�rtt�.

 Artış gerçekleşecek destek ve teşv�kler 
hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücrets�z �zne 
ayrılan çalışanlarımız �ç�n sunduğumuz nakd� ücret 
desteğ�m�z� 2021 yılı Ocak dönem�nden �t�baren 
geçerl� olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğ�z." 
�fades�n� kullandı.

Selçuk, nakd� ücret desteğ�n�n yanı sıra �st�hdama 
dönüş teşv�k� ve 1 Ocak 2019 �la 17 N�san 2020 
tar�hler� arasındak� dönemde en az s�gortalı 
çalıştırılan aydak� çalışan sayısına �lave olarak 
�st�hdam ed�lecek s�gortalıların fi�len çalıştırılmaları 

hal�nde sağlanan artı �st�hdam teşv�k�ne de aynı 
şek�lde artış sağlanacağını bel�rtt�.

 Selçuk, 2020 yılında olduğu g�b� çalışanlara 
ve �şverenlere destek olmaya devam edecekler�n�n 
altını ç�zd�.

 Öte yandan Resm� Gazete'de 4447 Sayılı 
İşs�zl�k S�gortası Kanununun geç�c� 24'üncü 
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, geç�c� 27'nc� 
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentler�nde, geç�c� 28'�nc� maddes�n�n b�r�nc� ve 
�k�nc� fıkralarında bel�rt�len destek tutarlarının, 2021 
Ocak dönem�nden �t�baren geçerl� olmak üzere asgar� 
ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılması 
hakkındak� Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

ODAMIZA OLAN

AİDAT
BORÇLARINIZI

YAPILANDIRIYORUZ!
SON BAŞVURU TARİHİ

31.01.2021
Bilgi İçin:+90356 275 12 14

TUTSO
www.turhaltso.org.tr
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

TUTSO


