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TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD’dan

ORTAK AÇIKLAMA
“TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ FİYAT İSTİKRARI”
TOBB, TESK, TÜSİAD MÜSİAD  ve tarafından yapılan 
ortak açıklamada, Türk�ye'n�n öncel�ğ�n�n fiyat �st�krarı 
olduğu vurgulandı.  
 Ortak açıklama şöyle:
 “Türk�ye'n�n tac�r, sanay�c� ve esnaflarını tems�l 

eden TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD olarak, 
küresel tedar�k z�nc�rler�nde c�dd� aksamaların yaşandığı 
COVID-19 pandem�s� sonrası normalleşme sürec�nde, 
ekonom�k büyüme ve �st�hdam �ç�n Türk�ye'n�n b�r�nc� 
öncel�ğ�n�n fiyat �st�krarı olduğuna �nanıyoruz.”den�ld�.
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2020 yılında 
Sanayi Kapasite Raporu

%4,7 artışla 79,221 oldu. 

KOBİ’lere 
E-Tebligat 
Zorunluluğu
KOSGEB; b�lg� güvenl�ğ�n� 
sağlamak, k�ş�sel ver�ler� 
korumak ve tebl�gat süres�n� 
h ı z l a n d ı r m a k  a m a c ı y l a 
KOBİ'lere yönel�k tebl�gatlar 
artık PTT Ulusal Elektron�k 
Tebl�gat  S�stem� (UETS) 
üzer�nden yapacak. Son gün 01 
Şubat 2021

TOBB DİJİTALLEŞME 
SANAL FUARI AÇILDI...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
D�j�talleşme Sanal Fuarı, TOBB Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu ve T�caret Bakanı 

Ruhsar Pekcan'ın açılış konuşmalarıyla başladı. 
H�sarcıklıoğlu konuşmasında, sanal ortamda 
açılışını yaptıkları fuarda, d�j�talleşmede öne çıkan 
ş�rketler�, bu konuda kend�n� gel�şt�rmek �steyen 
firmalarla ve g�r�ş�mc�lerle buluşturduklarını, 

b�reb�r görüşmelerle, aralarında �şb�rl�kler� kurup, 
gel�şt�rmeler�n� hedefled�kler�n� söyled�.
 Pandem�yle b�rl�kte tüm dünyanın, çok 
hızlı b�r d�j�tal dönüşüm sürec�ne g�rd�ğ�n� 
vurgulayan H�sarcıklıoğlu, “Yıllar alacak pek çok 
teknoloj�ye, b�rkaç ayda uyum sağladık. İşte bugün 
hayatımızın değ�şmez b�r parçası hal�ne gelen v�deo 
konferans, bunun güzel b�r örneğ�.”ded�. 
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TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD’dan

ORTAK AÇIKLAMA
“TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ FİYAT İSTİKRARI”
TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan ortak açıklamada, 
Türk�ye'n�n öncel�ğ�n�n fiyat �st�krarı olduğu vurgulandı.  
Ortak açıklama şöyle:
 “Türk�ye'n�n tac�r, sanay�c� ve esnaflarını tems�l eden TOBB, TESK, 
TÜSİAD ve MÜSİAD olarak, küresel tedar�k z�nc�rler�nde c�dd� aksamaların 
yaşandığı COVID-19 pandem�s� sonrası normalleşme sürec�nde, ekonom�k 
büyüme ve �st�hdam �ç�n Türk�ye'n�n b�r�nc� öncel�ğ�n�n fiyat �st�krarı olduğuna 
�nanıyoruz. 
 F�yat �st�krarı sağlanmadan ekonom�de başlayan her canlanma, maalesef 
kısa sürel� olmakta ve �ş �nsanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu 
nedenle, ülkem�z�n hak ett�ğ� refah artışını sağlamak �ç�n fiyat �st�krarını b�r ön 
koşul olarak görmektey�z. F�yat �st�krarının sağlanmasıyla Türk�ye'de yatırım 
ortamı �y�leşecek, öngörüleb�l�rl�k artacak, böylece katma değer� yüksek yen� 
teknoloj� yatırımlarını ülkem�ze çekmek mümkün olacaktır. 
 Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p Erdoğan 
l�derl�ğ�nde başlatılan yen� ekonom�k reform gündem�n� çok yakından tak�p 
ed�yor ve enflasyonla mücadelen�n öncel�kl� hedef olmasını destekl�yoruz. 
Enflasyonla mücadeleye yönel�k Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Merkez Bankası 
koord�nasyonunda yürütülen çalışmalarda b�r kamu-özel sektör �st�şare sürec�n�n 
son derece faydalı olacağı kanaat�ndey�z. 
 Bu �st�şare sürec�, tüm fiyatların serbest p�yasa koşulları �ç�nde 
oluşmasını gözeterek, küresel ve yerel fiyat d�nam�kler�n�n sektörel bazda 
yakından �zlenmes�ne ve ürün gruplarında görülen yapısal r�skler�n, mal�yet 
d�nam�kler�n�n ve arz-talep denges�zl�kler�n�n tesp�t ed�lmes�ne katkıda 
bulunacak, böylece ver�ye dayalı pol�t�ka tasarım sürec�n� destekleyecekt�r. İş 
dünyasında enflasyonla mücadelen�n önem� ve fiyat �st�krarının orta-uzun vadel� 
büyüme ve �st�hdam perspekt�fine olumlu katkısı konusunda farkındalığı artırmak 
�ç�n kurulacak bu �st�şare mekan�zmasının son derece yararlı olacağına 
�nanıyoruz. 
 Enflasyonla mücadelede başarılı olmamız �ç�n Merkez Bankası'nın ve 
�lg�l� kamu kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermes� gerekt�ğ�n� 
b�l�yor, COVID-19 sonrası küresel toparlanma dönem�nde Türk�ye'n�n hak ett�ğ� 
fiyat �st�krarı hedefine hızla ulaşması �ç�n tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu 
kamuoyu �le paylaşıyoruz. 
 Saygılarımızla,
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendev� Palandöken, 
TÜSİAD Başkanı S�mone Kaslowsk�, MÜSİAD BaşkanıAbdurrahman Kaan"

Kira ve Gelir Kaybı 
Desteğinde Başvuru 
Süresi Uzadı...

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN, 2 milyonun 

üzerinde esnafın talepte bulunduğu kira ve 

gelir kaybı desteğinde başvuru süresi 

uzatıldığını açıkladı. 

T�caret Bakanı Ruhsar PEKCAN, 2 m�lyonun 
üzer�nde esnafın talepte bulunduğu k�ra ve gel�r 
kaybı desteğ�nde başvuru süres� uzatıldığını 

açıkladı. Destekten yararlanma şartlarını taşıyanlar 31 
Mart geces�ne kadar e-devlet üzer�nden başvuru 
yapab�lecek. Gel�r kaybı desteğ�n�n ardından k�ra 
ödemeler� de kısa sürede başlayacak. Üç ay devam 
edecek destekler kapsamında esnafa ver�lecek aylık 
destek tutarı 1 m�lyar 240 m�lyon l�raya ulaşacak.T�caret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar �le gerçek 
k�ş� tac�rler�ne yönel�k k�ra ve gel�r kaybı destekler�ne 
yen�den başvuru �mkanı sağladıklarını açıkladı.

BAŞVURULARDA SÜRE UZATILDI

Bakan Ruhsar Pekcan, Tw�tter hesabından yaptığı 

açıklamada, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzer�ne 

esnaf ve sanatkarlarımız �le gerçek k�ş� tac�rler�ne 

yönel�k k�ra ve gel�r kaybı destekler�ne yen�den 

başvuru �mkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten 

yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda 

bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden 

�t�baren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet 

üzer�nden yapab�lecekt�r" �fadeler�n� kullandı.

2020 yılında 
Sanayi Kapasite Raporu

%4,7 artışla 79,221 oldu. 
2019 yılında 75.683 olan Kapas�te Rapor sayısı, 2020 
yılında %4,7 artışla 79.221 oldu. Bu raporların a�t olduğu 
üret�m tes�sler�n�n %42,9'unda 1-9 arasında, %40,3'ünde 
10-49 arasında, %8,1'�nde 50-99 arasında, %6,1'�nde 100-
249 arasında, %2,7's�nde �se 250'den fazla çalışan 
bulunuyor. Toplam çalışanların %5,2's� 1-9 çalışan bulunan 
tes�slerde �st�hdam ed�l�rken, %22,3'ü 10-49, %13,6'sı 50-
99, %22,3'ü 100-249, %36,5'� �se 250 ve daha fazla çalışanı 
bulunan tes�slerde �st�hdam ed�l�yor. Geçerl� Raporlara 
göre �st�hdamın en fazla olduğu �lk beş �l sırası �le; İstanbul 
(704.558), Bursa (284.256), İzm�r (224.409), Kocael� 
(203.528) ve Ankara (177.608) oldu. En az çalışan bulunan 
son beş �l sırası �le; Bayburt (374), Ardahan (475), Hakkâr� 
(492), Tuncel� (579), Iğdır (777)'d�r.2019-2020 dönem�nde 
KOBİ ölçeğ�ndek� sanay� firmalarının �st�hdamdak� payı 
%64'ten %63,5'e düşerken, Büyük firmaların payı %36'dan 
%36,5'e yükseld�. 2019 �le karşılaştırıldığında 2020'de 
sanay�de en çok �st�hdam artışı sağlayan şeh�rler; Ardahan 
(%75,9), Yalova (%52,1), B�ngöl (%45,4), Ağrı (%37,5), 
Erz�ncan (%28,8). 2019 �le karşılaştırıldığında 2020'de 
sanay�de �st�hdam azalışının en çok olduğu şeh�rler; 
Tuncel� (-%22,6), S�vas (-%13,7), Van (-%13,3), Yozgat (-
%12), Kars (-%10,6).
 Bölgeler bazında sanay� �st�hdamında artış; 
Kuzeydoğu Anadolu (%16,6), Güneydoğu Anadolu (%9,2) 
Batı Karaden�z (%8,3) şekl�nde gerçekleşt�.
 Sanay� �st�hdam artışının en düşük olduğu 
bölgeler; Orta Anadolu (-%2,8) , Ege (%2,9), Doğu 
Marmara (%3).
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TOBB DİJİTALLEŞME 
SANAL FUARI AÇILDI...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) D�j�talleşme Sanal Fuarı, 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 
açılış konuşmalarıyla başladı. 
H�sarcıklıoğlu konuşmasında, sanal ortamda açılışını yaptıkları fuarda, 
d�j�talleşmede öne çıkan ş�rketler�, bu konuda kend�n� gel�şt�rmek �steyen 
firmalarla ve g�r�ş�mc�lerle buluşturduklarını, b�reb�r görüşmelerle, 
aralarında �şb�rl�kler� kurup, gel�şt�rmeler�n� hedefled�kler�n� söyled�.
 Pandem�yle b�rl�kte tüm dünyanın, çok hızlı b�r d�j�tal dönüşüm 
sürec�ne g�rd�ğ�n� vurgulayan H�sarcıklıoğlu, “Yıllar alacak pek çok 
teknoloj�ye, b�rkaç ayda uyum sağladık. İşte bugün hayatımızın değ�şmez 
b�r parçası hal�ne gelen v�deokonferans, bunun güzel b�r örneğ�. Öte yandan 
geleneksel t�caret de değ�ş�yor ve özell�kle E-t�caret hız kazanıyor. Ve 
n�hayet Fuarlar da d�j�tal ortama kayıyor. 2020 yılında neredeyse tüm 
fuarlar ve heyet organ�zasyonları �ptal ed�lm�ş veya ertelenm�şt�. İşte bu 
noktada, T�caret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan devreye g�rd� ve sanal 
fuar uygulamasını hayata geç�rd�. İş dünyamızın da buna en hızlı şek�lde 
adapte olmasını sağladı. Artık tüm firmalarımız, ürünler�n� ve üret�m 
kapas�teler�n� burada kolayca serg�leyeb�l�yor” ded�.
 TOBB olarak, ş�rketler�n pandem�den en az şek�lde etk�lenmes� 
ve d�j�talleşmes� �ç�n b�rçok etk�nl�k yaptıklarını anlatan H�sarcıklıoğlu, 
“2020'de düzenled�ğ�m�z web�narlarda 115 b�n üyem�zle buluştuk, d�j�tal 
dönüşüm, Ar-Ge ve �novasyon konularını ele aldık. E-t�caret eğ�t�mler�mle 
10 b�ne yakın g�r�ş�mc�m�z� e-t�caretle tanıştırdık, gel�şt�rd�ğ�m�z 
�şb�rl�kler� �le e-t�caret destek paketler� sunduk. 70'den fazla �lde Türk�ye 
Teknoloj� Buluşmaları gerçekleşt�rd�k, KOBİ'ler�n d�j�tal skorunu 
çıkararak kapas�teler�n� artırdık. Y�ne yakında başlatacağımız 'Akıllı KOBİ 
projes�' �le d�j�tal dönüşüm h�zmet� veren ş�rketler�m�z� tek b�r platformda, 
KOBİ'ler�m�zle buluşturacağız” d�ye konuştu. 
 H�sarcıklıoğlu, bundan sonra yen� normal�n, fiz�ksel 
etk�nl�klerle, sanal etk�nl�kler� uyum �çer�s�nde yürütmek yan� h�br�t b�r 
yapıya sah�p olmak olduğunu bel�rterek şöyle devam ett�: “D�j�tal 
dönüşümle, uluslararası arenadak� rekabette öne geçmekt�r. Ürünü veya 
h�zmet�, dünyanın her köşes�nde tanıtmak, pazarlamak ve oralara 
ulaştırmaktır. Bu kapsamda üyeler�m�z�n yen� normale adım atab�lmes�ne 
yönel�k etk�nl�kler�m�ze 2021 yılı boyunca devam edeceğ�z”
 Bu kapsamda bugün 'Gelenekselden Yen� Normale Yolculuk' 
sloganıyla açılışını yaptıkları sanal fuara, Telekom, Yazılım ve E-T�caret 

g�b� teknoloj� üreten ve �hraç eden sektörler�nden toplam 100 firmanın 
katıldığını aktaran H�sarcıklıoğlu, “Katılımcı firmalarımız, 2 gün sürecek 
fuarda, d�j�tal dönüşüme yönel�k gel�şt�rd�kler� uygulamaları, 
firmalarımıza ve g�r�ş�mc�ler�m�ze b�reb�r tanıtacaklar. Ayrıca gün boyu 
düzenlenecek web�narlar ve �k�l� görüşmelerle, b�r yandan firmalarımızın 
d�j�talleşme yolculuğunda �ht�yaç duyacakları b�lg�ye er�şmeler� 
sağlanırken, d�ğer yandan potans�yel �şb�rl�ğ� �mkanları değerlend�r�lecek. 
Umuyorum, herkes �ç�n ver�ml� ve bereketl� b�r olacak” ded�.
-T�caret Bakanı Pekcan
 T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Yen� çıkarılan Ürün Güvenl�ğ� 
Kanunumuza, e-t�caret�n de dah�l ed�lmes�n� tem�n etm�ş bulunuyoruz." 
ded�.
 T�caret Bakanlığı olarak, e-t�caret�n Türk�ye'de kurumsal ve 
sağlam b�r altyapıda gel�şmes� �ç�n de çalışmaların sürdürüldüğünü 
söyleyen Bakan Pekcan “E-t�caret B�lg� S�stem�m�z - ETBİS'�n etk�nl�ğ�n� 
her geçen gün artırıyoruz. Hâl�hazırda ETBİS'e kayıtlı s�te sayısı �se 23 b�n 
487'd�r. Benzer şek�lde, TOBB �le b�rl�kte yürüttüğümüz E-T�carette Güven 
Damgası uygulamamız devam etmekte olup; bu güne kadar 22 e-t�caret 
s�tem�z Güven Damgası almıştır. Bu sayının artırılmasına yönel�k 
çalışmalarımız devam etmekted�r. Elektron�k t�caret altyapımızla �lg�l� çok 
öneml� b�r gel�şme olarak, p�yasa gözet�m ve denet�m faal�yetler�m�z�n e-
t�carette de başlatılacağının altını ç�zmek �ster�m. Yen� çıkarılan Ürün 
Güvenl�ğ� Kanunumuza, e-t�caret�n de dah�l ed�lmes�n� tem�n etm�ş 
bulunuyoruz. Bu sayede; elektron�k t�caret�n sağlıklı gel�ş�m�n�n 
sağlanab�lmes�; fiz�k� p�yasalarda olduğu kadar elektron�k p�yasalarda da 
ürün güvenl�ğ�ne yönel�k denet�mler�n yapılmasını sağlamak amacıyla e-
t�carette ürün güvenl�ğ�n�n yasal altyapısını tamamlamış olduk” �fadeler�n� 
kullandı.
 Türk�ye �le Avrupa B�rl�ğ� arasındak� Gümrük B�rl�ğ�'n�n 
güncellenmes�n�n e-t�caret başta olmak üzere h�zmetler sektörünün ve 
yatırımların da Gümrük B�rl�ğ�'ne dah�l ed�lmes�n�n büyük fayda 
sağlayacağını d�le get�ren Bakan Pekcan, “AB'n�n, Türk�ye'n�n ve tüm AB 
üyes� ülkeler�n ortak çıkarına olacak bu sürec� başlatalım. F�rmalarımıza 
h�zmetler sektörü ve karşılıklı yatırımlar noktasında yen� �mkanlar 
oluşturalım. Kuşkusuz, salgının etk�ler�yle mücadele ett�ğ�m�z böyles�ne 
kr�t�k b�r dönemde, Türk�ye �le AB arasında gerçekleşecek yen� ekonom�k 
açılımlar, her �k� tarafa öneml� kazanımlar sağlayacaktır” şekl�nde konuştu.
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KOBİ’LERE E-TEBLİGAT

ZORUNLULUĞU
KOBİ'ler, “ https://basvuru.etebl�gat.gov.tr ” 

adres� üzer�nden e-Tebl�gat adres� alab�lecek.

 KOSGEB; b�lg� güvenl�ğ�n� sağlamak, k�ş�sel 
ver�ler� korumak ve tebl�gat süres�n� hızlandırmak 
amacıyla KOBİ'lere yönel�k tebl�gatlar artık PTT 
Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem� (UETS) üzer�nden 
yapacak.

1 Şubat'a Kadar

 Mevzuat gereğ� KOBİ'ler�n UETS adresler�n�n 
KOSGEB ver� tabanına kayıtlı olması gerek�yor. Bu 
kapsamda destek süreçler�ne �l�şk�n başvuru formları 
rev�ze ed�l�rken tüm KOBİ'ler�n 15 hanel� e-Tebl�gat 
adres� almaları zorunlu hale geld�. 1 Şubat 2021 
tar�h�ne kadar UETS adres�n�, ver� tabanına kayıt 
yaptırmayan KOBİ'ler KOBİ B�lg� S�stem�ne g�r�ş 
yapamayacak.

Tasarruf Sağlanacak

 UETS �le fiz�k� ortamda haftalarca süren 
tebl�gat �şlemler� hızlanacak. Tebl�gatın ne zaman 
yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının k�m olduğu 

daha kolay tesp�t ed�lecek. Tebl�gatların kâğıt, zaman 
ve enerj� kaybına sebeb�yet vermes�n�n önüne 
geç�lecek.

UETS Ned�r?

 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu'nun değ�şt�r�len 
7/a maddes� �le 6.12.2018 tar�h�nde yayımlanan 30617 
sayılı Elektron�k Tebl�gat Yönetmel�ğ�ne uyarınca 
yapılan elektron�k tebl�gat �şlemler�n� yürütmek 
amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, �şlet�len ve 
güvenl�ğ� sağlanan s�steme UETS adı ver�l�yor.

E-Tebl�gat Ned�r ?

 Tebl�gat Kanununda bel�rlenen tebl�gat 
çıkarmaya yetk�l� merc�ler tarafından elektron�k 
ortamda hazır lanan tebl�gatların e-Tebl�gat 
Yönetmel�ğ�ne uygun olarak değ�şt�r�lemez ve �nkar 
ed�lemez b�r şek�lde UETS yoluyla alıcılarına 
�let�lmes�ne e-Tebl�gat den�l�yor.

E-tebl�gat adres� almak �ç�n:

 https://basvuru.etebl�gat.gov.tr/
E-tebl�gat hakkında detaylı b�lg� �ç�n: 

KAFE VE RESTORANLARA 
DEVLET DESTEĞİ ÖDEMESİ
Koronav�rüs salgını neden�yle yalnızca "gel-al" ve 
paket serv�s �le h�zmet veren restoranlar ve kafeler �ç�n 
destek ödemes� paket� hazırlanıyor. Erdoğan, 
restoranlar, kafeler ve lokantaları kapsam altına alan 
destek ödemes� �le �lg�l� detayları kamuoyuna 
duyurdu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Part� Grup 
Toplantısı'nda öneml� açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan, b�r süred�r h�zmete ara ver�len kafeler, 
lokantalar ve restoranlara destek ödemes� yapılacağını 
duyurdu. Erdoğan, esnafın bugüne kadar yalnız 
bırakılmadığını bel�rterek lokantalara, kafelere ve 

restoranlara yapılacak destek ödemes�n�n şartlarını da 
paylaştı.
 Cov�d-19'dan en çok zarar gören sektörler 
arasında yer alan yeme-�çme sektörüne destek 
ver�leceğ�n� bel�rten Erdoğan, "Lokanta restoran ve 
kafe g�b� sektörlerde alınan tedb�rler neden�yle 
faal�yetler� kısıtlanan ve 2019 c�rosu 3 m�lyon l�ra ve 
altı olan gerçek usulde verg�lend�r�len t�car� 
�şletmelere destek ödemes� yapacağız. C�rosu 2020'de 
yüzde 50 ve daha fazla azalan �şletmelere 2 b�n l�radan 
az, 40 b�n l�radan fazla olmamak üzere c�ro kaybının 
yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız." ded�.

https://basvuru.etebligat.gov.tr/
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RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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