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Ticaret Bakanlığınca koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri 
olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek 
gelir kaybı ve kira destekleri için ödemeler 20 Ocak itibariyle başladı. 
Başvuru süreci sonrası yapılan değerlendirme sonrasında hak sahiplerine 
yapılacak ödemeler banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.  
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GSS Borcu olanlar Sağlık 
Hizmeti alabilecek.

Pr�m borcu bulunan BAĞ-
Kur'lular ve Genel Sağlık 
S�gortası (GSS) pr�m borcu 
olanlar sağlık h�zmetler�nden 
yararlanab�lecek. Karar 
Resm� Gazete'de 
yayımlandı. Bakan Selçuk, 
"BAĞ-Kur'lular ve GSS 
pr�m borcu olanlar sağlık 
h�zmetler�nden 
yararlanmaya devam 
edecek" açıklamasında 
bulundu...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) �le oda-borsalar coğrafi 
�şaret konusuna sah�p çıktı. 2020 yılı 

�t�bar�yle; Türk�ye'de 627 coğrafi �şaret 
koruma altına alındı. Bunların 261'� oda ve 
borsalar tarafından tesc�l ett�r�ld�. Tesc�lde 
�lk 4 �l; Gaz�antep, Şanlıurfa, İzm�r, 
Kastamonu oldu. Y�ne 675 coğrafi �şaretl� 
ürün tesc�l� başvurusunun 236'sı oda-
borsalarca gerçekleşt�r�ld�. Başvuruda �lk 4 �l 
�se; D�yarbakır, Konya, Gaz�antep ve Ankara 
olarak sıralandı. 
TOBB, coğrafi �şaretler�n AB tesc�l� �ç�n 
oda-borsalara kılavuz hazırladı
 TOBB, oda ve borsaların Avrupa 
B � r l � ğ �  n e z d � n d e k �  c o ğ r a fi  � ş a r e t 

başvurularında onlara rehberl�k etmes� 
amacıyla “Oda ve Borsalar İç�n Coğrafi 
İşaretler Kılavuzu”nu hazırlayarak 81 �l �le 
paylaştı.
 Kılavuzda; yerel ve özel ürünler�n 
her geçen gün tüket�c�ler tarafından daha çok 
terc�h ed�ld�ğ�ne �şaret ed�lerek, bu noktada 
coğrafi �şaretler�n, ulusal ve küresel 
p�yasalarda kazanç get�ren en değerl� araç ve 
haz�ne olduğuna d�kkat çek�ld�. Bu yolda oda 
ve borsaların atacağı her adımın çok kıymetl� 
olduğuna vurgu yapıldı. TOBB yetk�l�ler�, 
Brüksel Tems�lc�l�ğ� �le b�rl�kte; oda ve 
borsalara tesc�l ve sonrak� süreçlerde destek 
olmaya devam edecekler�n� d�le get�rd�ler. S3 S4

Coğrafi İşaretli Ürünlerin 

Yüzde 40'ında 
Oda ve Borsaların
adı var

Gelir Kaybı Desteği 
Ödemeleri Başladı...

KOBİ’lerimizi yeni teknolojiler 
üretmede yalnız bırakmayacağız
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Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, 

TOBB ve Vodafone'un �ş b�rl�ğ�nde 
çevr�m �ç� düzenlenen "Teknoloj�de Yerl� 

Üret�m ve KOBİ'ler�n Gücü" 
toplantısında yaptığı konuşmada 

"KOBİ'ler�m�z� yen� teknoloj�ler üretme 
sırasında yalnız bırakmayacağız, 
devlet�m�z�n tüm �mkanlarından 

faydalanmak üzere onları 
yönlend�receğ�z." ded�. 

 H�sarcıklıoğlu, TOBB ve 
Vodafone'un �ş b�rl�ğ�nde çevr�m �ç� 

düzenlenen "Teknoloj�de Yerl� Üret�m ve 
KOBİ'ler�n Gücü" toplantısına katıldı.

  Burada yaptığı konuşmada 
H�sarcıklıoğlu, telekom sektöründe yerl� 

ürün kullanımını artırmak Vodafone 
Türk�ye'n�n tedar�k z�nc�r�ne 

katılab�lecek KOBİ'lerle etk�n �let�ş�m ve 
�ş b�rl�ğ�nde bulunmak �ç�n b�r araya 

gel�nd�ğ�ne d�kkat� çekt�.
  H�sarcıklıoğlu, söz konusu 

toplantıyla 5G ekos�stem�n�n oluşmasına 
ve bu teknoloj�ler�n yerl�leşmes�ne katkı 

sağlamayı hedefled�kler�n� �fade ett�. 

Organ�zasyon kapsamında açılacak sanal toplantı odalarında, KOBİ'ler�n Vodafone'un 
�lg�l� tedar�kç� uzmanlarıyla çevr�m� �ç� görüşmeler gerçekleşt�recekler�n� vurgulayan 
H�sarcıklıoğlu, şöyle devam ett�:

  "Böylece KOBİ'ler�m�z�n Vodafone'a tedar�kç� olmalarının yolunu açacağız. 
Olamıyorlarsa onların tedar�kç� olmaları �ç�n hazırlık yapmalarını sağlayacağız. Bu hazırlık 
aşamasında da Sanay� ve Teknoloj� Bakanımızın l�derl�ğ�nde, KOSGEB destekler�nden 
faydalanmaları �ç�n çalışacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın, yerl� ve m�ll� üret�me 
yönel�k çalışmalarından da yararlanacağız. Özet olarak KOBİ'ler�m�z� yen� teknoloj�ler üretme 
sırasında yalnız bırakmayacağız, devlet�m�z�n tüm �mkanlarından faydalanmak üzere onları 
yönlend�receğ�z."
- "Ar-Ge destekler� konusunda b�rçok b�lg�lend�rme web�narı düzenled�k"
 H�sarcıklıoğlu, tedar�kç� olmak �steyen KOBİ'lere bazı tavs�yelerde bulunarak şu 
�fadeler� kullandı:
  "Gel�şt�rd�ğ�n�z teknoloj�y� Vodafone'un talep ett�ğ� standartlara get�rmek �ç�n 
devlet�m�z�n Ar-Ge destekler�nden faydalanınız. Ar-Ge destekler� konusunda yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgını başlangıcından bu yana b�rçok b�lg�lend�rme web�narı 
düzenled�k. Bunları YouTube kanalımızdan �zleyerek bu desteklerden nasıl faydalanacağınızı 
öğreneb�l�rs�n�z.
  Ar-Ge konusunda sadece devlet destekler� değ�l, aynı zaman da 'Ufuk Avrupa' ve 
'Ufuk2020' g�b� AB destekler� mevcut. Teknoloj�ler�n�z� gel�şt�r�rken bu mekan�zmaları da göz 
önünde bulundurun. Yıl sonunda yapacağımız etk�nl�kte de Vodafone'un bu toplantıya katılan 
KOBİ'ler�m�zden sağlayacağı tedar�k�n güzel sonuçlarını görmüş olacağız."
 - "2020'de 15 b�nden fazla yerl� malı belges� verd�k"
  H�sarcıklıoğlu, TOBB Sanay� Ver� Tabanı'ndak� kapas�te raporu sayısının 2020'de 
b�r öncek� yıla kıyasla yüzde 5 artışla 79 b�n� geçt�ğ�n� söyled�.
  Yüksek teknoloj�l� ürünlerdek� kapas�te raporu sayısında yüzde 10, orta/yüksek 
teknoloj�dek� kapas�te raporu sayısında yüzde 9 artış olduğu b�lg�s�n� paylaşan H�sarcıklıoğlu, 
"Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığımızın destekler�yle 2020'de b�r öncek� yıla kıyasla yüzde 7 
artışla 15 b�nden fazla yerl� malı belges� verd�k. Buradak� ürünler�n teknoloj� düzeyler�ne 
baktığımızda, yüksek teknoloj�l� ürünlerdek� yerl� malı belges� sayısı geçen yıla göre yüzde 18, 
orta/yüksek teknoloj�dek� belge sayısı �se yüzde 12 arttı. Özell�kle yüksek teknoloj�l� 
ürünlerdek� bu gel�şmeden de z�yades�yle mutluluk duyduk." d�ye konuştu.
  Tedar�kç� gel�şt�rme hususunda b�rçok kuruluşla �ş b�rl�ğ� yaptıklarına �şaret eden 
H�sarcıklıoğlu, şunları kaydett�:
  "Çalışmalarımız arasında Vodafone g�b� büyük �şletmeler�n yanı sıra Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkez� (CERN) �le ülkem�z�n öneml� projeler�nden Akkuyu Nükleer Güç 
Santral� g�b� kuruluşlar da yer alıyor. Burada özell�kle KOBİ'ler�m�z�n d�kkat�n� çekmek 
�sted�ğ�m�z b�r nokta var. Burada b�rl�kte çalıştığımız f�rmalar, TOBB Sanay� Ver� Tabanı'nda 
yer alan kapas�te raporuna ve yerl� malı belges�ne sah�p olanlar. Dolayısıyla bu çalışmalarda yer 
almak �st�yorsanız, sanay� kapas�te raporu almanızı ve gel�şt�rd�ğ�n�z teknoloj�lere �l�şk�n 
olarak yerl� malı belgen�z� almanızı tavs�ye ed�yorum. Böylel�kle s�z�nle �let�ş�m kurmamız ve 
bu çalışmalara dah�l etmem�z daha kolay olacaktır."
 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu
  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu �se, Türk�ye'n�n 5G s�stem�ne 
geç�ş�nde KOBİ'lerle el ele çalışmaya devam edecekler�n� b�ld�rd�.
  Kara�sma�loğlu, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le Vodafone 
Türk�ye'n�n b�rl�kte düzenled�ğ� "Teknoloj�de Yerl� Üret�m ve KOBİ'ler�n Gücü" etk�nl�ğ�nde 
yaptığı konuşmada, teknoloj�de yerl� üret�m�n, Türk�ye'de kamu ve özel sektörün b�r numaralı 
gündem maddes� olduğunu söyled�.
  Bakan Kara�sma�loğlu, 18 yıl önces�ne kadar "başarılamayanlara hayıflanan 
ülke" olarak çok zaman kaybed�ld�ğ�n� d�le get�rerek, "Nes�ller boyu araştırmaya, 
gel�şt�rmeye, üretmeye cesaret bulamadık. Bugün �se önümüze çıkan fırsatları 
değerlend�rmeye hazırız. İşte b�z, bu fırsatlara hazır olmak �ç�n, 18 yıldır, b�zden evvel 
kaybed�len zamanı hemen her alanda telaf� etmek, eks�kler� g�dermek, �hmal ed�len her 
noktaya temas etmek üzere çalıştık." d�ye konuştu.
 Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edecekler�n� �fade eden Kara�sma�loğlu, 

Türk�ye'n�n, ulaştırma ve haberleşmede, eğ�t�mde, sağlıkta, savunmada, tur�zmde ve daha pek 
çok alanda gel�şm�ş dünyayı yakaladığını hatta aştığını kaydett�.
 KOBİ'ler�n, start-up'ların, köklü kuruluşların, ün�vers�teler�n, b�l�m kurumlarının 
yerl� ve m�ll� teknoloj�ler üretmeye odaklanmasının, ülken�n kader�n� yen�den 
şek�llend�receğ�n� anlatan Kara�sma�loğlu, bakanlık olarak ulaşımda olduğu g�b� b�l�ş�m, 
�let�ş�m ve haberleşme alanında da yerl� ve m�ll�l�ğ� ön plana aldıklarını bel�rtt�. 
Kara�sma�loğlu, "Teknoloj�dek� Ar-Ge payının, 2023'te AB ülkeler� düzey�ne, 2028'de de 
OECD ülkeler� ortalamasının üzer�ne çıkarmayı hedefled�k." �fadeler�n� kullandı.
 -Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank
 Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank �se, küresel teknoloj� devler�n�n yer� 
geld�ğ�nde ayrı b�r devlet aygıtı g�b� kararlar alab�ld�ğ�n� bel�rterek, "Teknoloj� dünyasında, 
evrensel değerler�n, adalet�n, aşırılıklarla mücadelen�n, otokontrolün ve hesap ver�leb�l�rl�ğ�n 
tes�s ed�lmes� gerek�yor. B�r�nc� Sanay� Devr�m�'n� kazananlarının kurduğu sömürge düzen�n�n 
b�r benzer�n�n, bugün 4. Sanay� ve Teknoloj� Devr�m�'nde yaşanmasının önüne geçmel�y�z." 
ded�.
 Bakan Varank, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le Vodafone 
tarafından düzenlenen "Teknoloj�de Yerl� Üret�m ve KOBİ'ler�n Gücü Web�narı"nda yaptığı 
konuşmada, Vodafone'un, teknoloj� altyapısı ve sarf malzemes� �ht�yacını, KOBİ statüsündek� 
yerl� �şletmelerden karşılamak üzere çıktığı �lanın b�l�ş�m sektöründe yer alan yerl� üret�c�ler 
�ç�n öneml� fırsatlar sunduğunu söyled�.
 Büyük ölçekl� �şletmelerle KOBİ statüsündek� start-up'ların b�r araya geld�ğ�nde 
neler yapab�ld�ğ�n�n yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) salgınıyla mücadele sürec�nde 
görüldüğüne d�kkat� çeken Varank, "KOBİ'ler" ve "teknoloj�de yerl� üret�m" konularına önem 
verd�kler�n� d�le get�rd�.
 Varank, Türk�ye'dek� her 1000 �şletmen�n 998'�n�n KOBİ olduğunu, Ar-Ge'dek� 
�nsan gücünün yaklaşık yarısının KOBİ'lerde �st�hdam ed�ld�ğ�n� ve start-up'ların büyük 
kısmını KOBİ'ler�n oluşturduğunu b�ld�rd�.
 Bakanlık ve �lg�l� kuruluşların tüm �mkanlarını KOBİ'ler�n h�zmet�ne sunduklarını 
anlatan Varank, şunları kaydett�:
  "Geçt�ğ�m�z hafta Türk�ye İstat�st�k Kurumu, KOBİ İstat�st�kler� Raporu'nu 
yayınladı. Rapora göre, f�rma ölçeğ� �le çalışan başına katma değer arasında çok güçlü poz�t�f 
korelasyon var. Bu ver� b�zlere şu mesajı ver�yor: Ülkem�zdek� ortalama çalışan ver�ml�l�ğ�n� 
artırmak �ç�n başarılı KOBİ'ler�m�z�n büyüme potans�yel�n� harekete geç�rmel�y�z. Bu da 
devlet�n ya da �şletmeler�n tek taraflı çabalarıyla değ�l, b�rl�kte �ş yapma model�yle mümkün."
- Vodafone Türk�ye Üst Yönet�c�s� (CEO) Eng�n Aksoy
  Vodafone Türk�ye Üst Yönet�c�s� (CEO) Eng�n Aksoy de, "Ş�rket�m�z satın alma 
prosedürler�nde yapılan değ�ş�kl�klerle yerl� ürün alınımını öncel�klend�rd�. Bu kapsamda yerl� 
üret�c�lere poz�t�f ayrımcılık yapacağız." ded�.
  Vodafone Türk�ye'n�n KOBİ'lere ve yerl� üret�me verd�ğ� öncel�klerden bahseden 
Aksoy, yerl� üret�m�n desteklenmes�n� öncel�kler� arasında gördükler�n� söyled�. Yatırımlarında 
tedar�k z�nc�r�ne katılab�lecek KOBİ'lerle etk�n �let�ş�m kurmaya ve �ş b�rl�ğ� yapmaya devam 
ett�kler�n� bel�rten Aksoy, "4.5G yatırım yükümlülüğümüz gereğ� yatırımlarımızı yerl� malı 
belgel� ürünlerden ve Türk�ye'de ürün veya s�stem gel�şt�rmek üzere kurulan KOBİ 
n�tel�ğ�ndek� tedar�kç�ler tarafından üret�len ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz. Atılan adımlara 
rağmen halen yeterl� arzın oluşmadığını görüyoruz. Yerl� teknoloj� ekos�stem�nde başta yazılım 
olmak üzere farklı altyapı b�leşenler�n� üreteb�lecek kapas�teye ve teşv�klere �ht�yaç var." d�ye 
konuştu.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fat�h Sayan
 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fat�h Sayan, Haberleşme 
Teknoloj�ler� Kümelenmes�ne (HTK) üye f�rmalar ve mob�l �şletmec�ler tarafından yürütülen 
Uçtan Uca Yerl� ve M�ll� 5G Haberleşme Şebekes� Projes�'nde �lk fazın yılın b�r�nc� çeyreğ�nde 
tamamlanacağını b�ld�rd�.
 Sayan, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le Vodafone Türk�ye'n�n 
düzenled�ğ� ve Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank �le Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Ad�l Kara�sma�loğlu'nun da katılımıyla gerçekleşt�r�len "Teknoloj�de Yerl� Üret�m ve 
KOBİ'ler�n Gücü" etk�nl�ğ�nde konuştu.

KOBİ’lerimizi yeni teknolojiler 
üretmede yalnız bırakmayacağız
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Coğrafi İşaretli Ürünlerin

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le oda-borsalar 
coğrafi �şaret konusuna sah�p çıktı. 2020 yılı �t�bar�yle; 
Türk�ye'de 627 coğrafi �şaret koruma altına alındı. 

Bunların 261'� oda ve borsalar tarafından tesc�l ett�r�ld�. Tesc�lde 
�lk 4 �l; Gaz�antep, Şanlıurfa, İzm�r, Kastamonu oldu. Y�ne 675 
coğrafi �şaretl� ürün tesc�l� başvurusunun 236'sı oda-borsalarca 
gerçekleşt�r�ld�. Başvuruda �lk 4 �l �se; D�yarbakır, Konya, 
Gaz�antep ve Ankara olarak sıralandı. 

TOBB, coğrafi �şaretler�n AB tesc�l� �ç�n oda-borsalara 

kılavuz hazırladı

 TOBB, oda ve borsaların Avrupa B�rl�ğ� nezd�ndek� 

coğrafi �şaret başvurularında onlara rehberl�k etmes� amacıyla 

“Oda ve Borsalar İç�n Coğrafi İşaretler Kılavuzu”nu hazırlayarak 

81 �l �le paylaştı.

 Kılavuzda; yerel ve özel ürünler�n her geçen gün 

tüket�c�ler tarafından daha çok terc�h ed�ld�ğ�ne �şaret ed�lerek, bu 

noktada coğrafi �şaretler�n, ulusal ve küresel p�yasalarda kazanç 

get�ren en değerl� araç ve haz�ne olduğuna d�kkat çek�ld�. Bu yolda 

oda ve borsaların atacağı her adımın çok kıymetl� olduğuna vurgu 

yapıldı. TOBB yetk�l�ler�, Brüksel Tems�lc�l�ğ� �le b�rl�kte; oda ve 

borsalara tesc�l ve sonrak� süreçlerde destek olmaya devam 

edecekler�n� d�le get�rd�ler.

-AB'de 5 ürün tesc�l aldı

 Avrupa B�rl�ğ�'nde Türk�ye'n�n 5 coğrafi �şaret� tesc�ll� 

durumda. Bunlar; Antep Baklavası, Aydın İnc�r�, Malatya 

Kayısısı, Aydın Kestanes� ve M�las Zeyt�nyağı.

 Bayram�ç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı �se tesc�l önces� 

son aşamaya geçm�ş durumda.

  16 coğrafi �şaret �ç�nse Avrupa B�rl�ğ�'nde değerlend�rme 

sürec� devam ed�yor. Bu ürünler �se; Afyon Pastırması, Afyon 

Sucuğu, Antakya Künefes�, Antep Lahmacunu, Antep Fıstığı, 

Edrem�t Körfez� Yeş�l Ç�z�k Zeyt�n�, Geml�k Zeyt�n�, G�resun 

Tombul Fındığı, Kayser� Mantısı, Kayser� Pastırması, Kayser� 

Sucuğu, Maraş Tarhanası, Maraş Çöreğ�, M�las Yağlı Zeyt�n�, 

Çağlayancer�t Cev�z�, İnegöl Köftes�.

Yüzde 40'ında
Oda ve Borsaların

Adı var

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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GSS BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK
Prim borcu bulunan BAĞ-Kur'lular ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Selçuk, "BAĞ-Kur'lular ve GSS prim borcu olanlar 
sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" açıklamasında bulundu...

Pr�m borcu bulunan BAĞ-Kur'lular �le genel sağlık 
s�gortası (GSS) pr�m borcu olanlara hastaneler�n 
kapısı yen�den açıldı. Pr�m borcu olanlar, 2020 yılı 
sonuna kadar hastanelerden sağlık h�zmet� almaya 
devam edecekler. Konuyla �lg�l� Cumhurbaşkanı 
Kararı Resm� Gazete'de yayımlandı. Pr�m borcu 
bulunanların sağlık h�zmet� almasına �l�şk�n ver�len 
süre 31 Aralık 2019 tar�h�nde sona erm�şt�. Yen� karar, 
1 Ocak 2020 tar�h�nden geçerl� olmak üzere 
uygulanacak.
BAKAN SELÇUKTAN AÇIKLAMA 
 A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, pr�m borcu bulunanların 2020 
yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık h�zmet� almaya 
devam edecekler�n� duyurdu.
 Konu �le �lg�l� kararın Resm� Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe g�rd�ğ�n� bel�rten Bakan 
Selçuk, ”BAĞ-Kur'lular ve GSS pr�m borcu olanlar 

sağlık h�zmetler�nden yararlanmaya devam edecek” 
açıklamasını yaptı.
 Genel Sağlık S�gortası'nın 1 Ocak 2012 
tar�h�nde yürürlüğe g�rd�ğ�n� bel�rten Bakan Selçuk, 
“Ülkem�zde çalışması neden�yle s�gortalı olanlar ve 
s�gortalının bakmakla yükümlü olduğu k�ş�ler har�ç 
herhang� b�r şek�lde sağlık h�zmet� alamayanlara 
88,29 l�ra pr�m ödemeler� şartıyla sağlık h�zmet� 
ver�lmekted�r. Bu m�ktarı ödeyemeyecek olanlara �se 
gel�r test� yaptırmaları şartıyla devlet tarafından 
ücrets�z sağlık h�zmet� ver�lmekted�r” ded�.
 B a k a n  S e l ç u k ,  “ P r � m  b o r c u  o l a n 
vatandaşlarımızın azalması GSS s�stem�n�n �şlerl�ğ�n� 
ortaya koymaktadır. B�r yandan pr�m�n� ödeyen 
vatandaşımızın sayısı artarken, d�ğer yandan pr�ms�z 
sağlık h�zmet� alma taleb�nde bulunan vatandaşımızın 
sayısı azalmaktadır” açıklamasını yaptı.

GELİR KAYBI DESTEĞİ
Ödemeleri başladı
T�caret Bakanlığınca koronav�rüs salgını neden�yle t�car� 

faal�yetler� olumsuz etk�lenen esnaf ve sanatkarlar �le 
gerçek k�ş� tac�rlere ver�lecek gel�r kaybı ve k�ra 

destekler� �ç�n ödemeler 20 Ocak �t�bar�yle başladı. Başvuru 
sürec� sonrası yapılan değerlend�rme sonrasında hak 
sah�pler�ne yapılacak ödemeler banka hesap numaralarına 
otomat�k aktarılacak. 

 T�caret Bakanlığınca koronav�rüs salgını neden�yle 
t�car� faal�yetler� olumsuz etk�lenen esnaf ve sanatkarlar �le 
gerçek k�ş� tac�rlere ver�lecek gel�r kaybı ve k�ra destekler� �ç�n 
detaylar geçt�ğ�m�z günlerde bell� olmuştu. “Koronav�rüs 
Salgını Neden�yle Ver�lecek H�be Desteğ� Programı ve 
Uygulama Esasları Hakkında Tebl�ğ” kapsamında bel�rlenen 
şartları taşıdığı tesp�t ed�len başvuru sah�pler� faydalanacak.

Gel�r kaybı ve k�ra desteğ� tutarları

Gel�r Kaybı Desteğ� aylık 1000 l�ra olarak bel�rlen�rken, 3 aylık 
süreçte toplamda 3 b�n l�ra h�be desteğ� alınab�lecek.

 Gel�r kaybı desteğ�ne ek olarak esas faal�yet�n 
yürütüldüğü �ş yer�n�n k�ra olması hal�nde, büyükşeh�r 
beled�yeler�n�n bulunduğu yerlerde aylık 750 l�ra olmak üzere 
üç aylık toplamda 2 b�n 250 l�ra, d�ğer yerlerde aylık 500 l�ra 
olmak üzere toplamda 1500 l�ra k�ra desteğ� yapılacak.

 İş yer� k�ra bedel�n�n k�ra desteğ� tutarının altında 
olması durumunda �se �ş yer� k�ra tutarı kadar k�ra desteğ� 

ver�lecek.Şartların sağlanması durumunda gel�r kaybı �le k�ra 
desteğ�nden aynı anda yararlanılab�lecek.

 Destek kapsamına g�ren b�rden fazla �şletmes� olanlara 
verg� s�c�l kayıtlarındak� esas faal�yet konusu üzer�nden sadece 
1 kez destek yapılacak. K�ra ödemes� yapılan b�rden fazla �ş yer� 
bulunması hal�nde sadece 1 �ş yer� �ç�n k�ra desteğ� sağlanacak.

BAKAN PEKCAN'DAM AÇIKLAMA

 T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Belç�ka Başbakan 
Yardımcısı ve Dış�şler�, Avrupa İşler�, Dış T�caret ve Federal 
Kültürel Kurumlar Bakanı Soph�e W�lmes başkanlığında 
gerçekleşt�r�len Türk�ye-Belç�ka Ortak Ekonom� ve T�caret 
Kom�syonu (JETCO) II. Dönem Toplantısı'nın ardından 
JETCO protokolüne �mza atıldı. Bakan Pekcan, toplantı 
sonrasında gazetec�ler�n sorularını da yanıtladı. Salgından 
etk�lenen esnaf, sanatkar ve gerçek k�ş� tac�rlere yönel�k gel�r 
kaybı destek ödemeler�n� ocak ayı �ç�nde planladıklarını 
hatırlatan Pekcan, "B�z�m ve Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
ver�ler�n�n karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda 
ödemeler� yapacağımızı söylem�şt�m. Bugün �t�barıyla gel�r 
kaybı destek ödemeler�ne başlamış bulunuyoruz. Herkese 
hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da 
ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğ�z." 
�fadeler�n� kullandı.
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