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Serbest Bölge 
İstihdam Desteği 

Şartları 
Esnetildi...

Serbest bölgelerde faal�yette 
bulunan mükellefler�n, 
�hracat şartıyla �st�hdam 

desteğ�nden faydalanab�lmes� �ç�n 
üret�len ürünler�n FOB bedel�n�n 
en az yüzde 85'�n� �hraç etme şartı 
2020 �ç�n yüzde 80'e düşürüldü.
 K o n u y a  � l � ş k � n 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� 
Gazete'de yayımlandı.
 Üret�c� firmalar, serbest 
bölgelerde üret�len ürünler�n FOB 
b e d e l � n � n  ( ü r ü n  g e m � n � n 
güvertes�ne taşınana kadar olan 
bedel) en az yüzde 85'�n� yurt 
dışına �hraç etmeler� hal�nde 
�st�hdam ett�kler�  personele 
öded�kler� ücretler �ç�n stopaj 
�st�snasından yararlandırılıyor.
 Karara göre, bölgelerde 
� s t � h d a m  d e s t e ğ � n d e n 
faydalanmak �steyen �şletmeler 
�ç�n FOB bedel�n�n en az yüzde 
85'�n�n yurt dışına �hraç ed�lme 
şartı, 2020 yılı �ç�n yüzde 80'e 
�nd�r�ld�.

EPAV Perakende Güven Endeks�n�n 133. Tsayısı yayımlandı. TEPE, Ocak 2021'de b�r 
öncek� aya göre 10,1 puan, b�r öncek� yılın 

aynı dönem�ne göre �se 2,6 puan azalışla -15,5 puan 
değer�n� aldı. Perakende güven�n�n geçen aya ve 
geçen yıla kıyasla azalışında, geçt�ğ�m�z 3 ayda 
�şler�n durumu ve gelecek 3 ayda satış beklent�s� 
göstergeler�ndek� kötüleşme etk�l� oldu. “Elektr�kl� 
ev aletler�, radyo ve telev�zyonlar” sektörü Ocak 
ayında perakende güven� en fazla artan sektör oldu. 
Bölgeler bazında �ncelend�ğ�nde �se Ocak ayı 
perakende güven�nde en fazla artış Kuzeydoğu 

Anadolu Bölges�'nde görüldü. 
 Perakende güven�nde Türk�ye, geçen yıla 
göre AB-27 ve Euro Bölges�'nden daha �y� 
performans serg�led�.
Perakende güven� geçen aya ve geçen yıla kıyasla 
azaldı
 Ocak ayında -15,5 puan değer�n� alan 
TEPE, geçen yılın aynı dönem�ne göre 2,6 puan, 
geçen aya göre 10,1 puan azaldı. TEPE değer�n�n 
aylık ve yıllık azalışında, geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n 
durumu ve gelecek 3 ayda satış beklent�s� 
göstergeler�ndek� kötüleşme etk�l� oldu.
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YERLİ MALI BELGESİNDE 

YÜZDE 6,5 ARTIŞ 
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T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, özell�kle gıda ve temel 
tüket�m ürünler�nde gramajı azaltma yoluyla 
tüket�c�ler� mağdur eden g�zl� zam uygulamalarının 

önüne geçecek düzenlemey� hayata geç�rd�kler�n� b�ld�rd�.
 Bakan Pekcan,  T�caret Bakanlığınca hazırlanan 
T�car �  Reklam ve  Haks ız  T �car �  Uygulamalar 
Yöne tme l �ğ �nde  Değ � ş �k l � k  Yap ı lmas ına  Da � r 
Yönetmel�k'�n Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rd�ğ�n� bel�rterek yönetmel�kle gıda, temel tüket�m, 
kozmet�k ve tem�zl�k ürünler�nde yapılan gramaj oyunlarına 
�dar�
 para cezası uygulanacağını açıkladı.
 Son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak 
üzere temel tüket�m, kozmet�k ve tem�zl�k ürünler�n�n 
gramaj, adet ve benzer� hususlarında azaltma yapılarak g�zl� 
zam uygulandığına yönel�k ş�kayetler aldıklarını aktaran 
Pekcan, buna yönel�k Bakanlık olarak �nceleme 
başlattıklarını bel�rtt�.
 Yapılan �ncelemelerde bazı ürünler�n gramajların 
azaltılmasına rağmen ürünler�n değ�ş�kl�kten öncek� 
ambalajında herhang� b�r farklılaştırma yapılmadan, satış 
fiyatı aynı tutularak ancak b�r�m fiyatları artırılarak 
satılmaya devam ed�ld�ğ�n� tesp�t ett�kler�n� �fade eden 
Pekcan, tüket�c�ler�n benzer ambalajla satışa sunulan 
ürünlerdek� gramaj azaltılmasını fark edemed�ğ�n�, 
böylel�kle ürünler�n fiyatlarında zımn� artış yapıldığını 
kaydett�.
- 114 b�n 326 l�raya varan ceza gel�yor
 Bu durumun, tüket�c�ler�n ekonom�k çıkarlarında 
kayba neden olacak n�tel�kte olduğu değerlend�r�ld�ğ�nden 
tüket�c�ler�n doğru b�lg�lend�r�lmes� ve yanıltılmalarının 
önüne geçmek amacıyla düzenleme yaptıklarını b�ld�ren 
Pekcan, "T�car� Reklam ve Haksız T�car� Uygulamalar 
Yönetmel�ğ�'nde yaptığımız düzenleme �le özell�kle gıda ve 
temel tüket�m ürünler�nde gramajı azaltma yoluyla 
tüket�c�ler�m�z� mağdur eden g�zl� zam uygulamalarına 114 
b�n 326 l�raya varan �dar� para cezası ver�lecek." �fadeler�n� 
kullandı. 
 Pekcan, tüket�c�ler�n satışa sunulan bel�rl� ürünler�n 
gramajları üzer�nde yapılan değ�ş�kl�kle maruz kalacakları 
g�zl� zam uygulamalarına karşı mağdur olmalarının önüne 
geç�lmes�n� amaçladıklarını vurgulayarak "Yapılan 
düzenleme �le tüket�c�lere sunulan b�r malın b�r�m fiyatını 
farklılaştıracak şek�lde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hac�m 
ölçüler� ve benzer� unsurlarından b�r�nde değ�ş�kl�k 
yapılmasına rağmen tüket�c�lerde değ�ş�kl�k yapılmadığı 
�zlen�m� uyandıran yanıltıcı ambalajlamalar her halükarda 
aldatıcı t�car� uygulama sayılacak ve bunlara 114 b�n 326 
l � r aya  va ran  �da r �  pa ra  cezas ı  uygu lanacak . " 
değerlend�rmes�nde bulundu. 

- "Üret�c�lerden gerekl� önlemler� almalarını 
bekl�yoruz"
 Söz konusu düzenleme �le marka ve tasarım hakkı 
sah�pler�ne a�t tüket�c�ler nezd�nde b�l�n�rl�ğ� olan ürünler�n 
sağladığı sına� mülk�yet haklarının d�kkate alındığına �şaret 
eden Pekcan, serbest p�yasa ekonom�s�ne zarar vermeden 
üret�c�ler�n bugüne kadar ürünler�n� tanımlayan ambalaj, 
tasarım ve renklere yapmış olduğu yatırımlarına ve 
reklamlarına müdahale ed�lmemes�ne özen gösterd�kler�n�n 
altını ç�zd�.
 Yapılan düzenleme �le üret�c�lerden ürünün 
gramajının düşürüldüğü durumlarda tüket�c�ler�n bu 
değ�ş�kl�ğ� kolayca fark edeb�leceğ� önlemler� almasını 
bekled�kler�n� vurgulayan Pekcan, "Bu düzenleme �le hem 
tüket�c�ler�m�z hem de söz konusu uygulama neden�yle 
haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tac�rler�m�z 
korunmuş olacaktır." �fades�n� kullandı.

Gıdada ve Temel Tüketim Ürünlerinde 

GRAMAJ OYUNUNU
Bozacak Düzenleme Hayata Geçirildi

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
tarafından Ocak 2021'de onaylanan kapas�te 
raporu sayısı Ocak 2020'ye göre 563 adet (%13.5) 

azalarak 3.616 adet oldu. 
 Ocak ayında onaylanan 3.616 kapas�te 
raporunun; 1074'ü İstanbul'da, 232's� Ankara'da, 217's� 
Bursa'da, 195'� İzm�r'de, 191'� Konya'da, 146'sı 
Kocael�'nde, 118'� Gaz�antep'de, 97's� Kayser�'de, 75'� 
Antalya'da, 70'� Man�sa'da, düzenlend�.
 TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f kapas�te 
raporlarının toplam sayısı 2020 yılının Ocak 2020'de 
76.101 �ken 3.248 adet (%4.3) artışla 79.349 adede ulaştı.
 Akt�f Kapas�te Raporlarına göre toplam çalışan 
sayısı �se Ocak 2020'de 3.189.034 �ken 118.990 adet 
(%3.7) artarak, Ocak 2021'de 3.308.024 olarak 
bel�rlend�.
 Kapas�te raporları; tezgâh, c�haz, mak�ne g�b� 
muharr�k kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam 
mamuller�, özell�k, �çer�k, b�leş�m veya şekl�n� kısmen 
veya tamamen değ�şt�rmek amacıyla �şleyerek, ser� halde 
veya standart olarak yen� b�r ürün üreten �şyerler� �le yer 
altı kaynaklarının çıkarılıp �şlend�ğ� yerler� �şletenler ve 
b�l�ş�m teknoloj�s� �le yazılım üretenler �ç�n yereldek� 
Odalar tarafından düzenlen�yor ve TOBB tarafından 
onaylanıyor.

OCAK 2021'de
3.616 Sanayi Kapasite 

Raporu Onaylandı.
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Perakende Güveni 
2021 Yılına Düşüşle Başladı...
TEPAV Perakende Güven Endeks�n�n 133. sayısı 

yayımlandı.TEPE, Ocak 2021'de b�r öncek� aya 
göre 10,1 puan, b�r öncek� yılın aynı dönem�ne 

göre �se 2,6 puan azalışla -15,5 puan değer�n� aldı. 
Perakende güven�n�n geçen aya ve geçen yıla kıyasla 
azalışında, geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu ve gelecek 
3 ayda satış beklent�s� göstergeler�ndek� kötüleşme etk�l� 
oldu. “Elektr�kl� ev aletler�, radyo ve telev�zyonlar” 
sektörü Ocak ayında perakende güven� en fazla artan 
sektör oldu. Bölgeler bazında �ncelend�ğ�nde �se Ocak 
ayı perakende güven�nde en fazla artış Kuzeydoğu 
Anadolu Bölges�'nde görüldü. 

 Perakende güven�nde Türk�ye, geçen yıla göre 
AB-27 ve Euro Bölges�'nden daha �y� performans 
serg�led�.

 Perakende güven� geçen aya ve geçen yıla kıyasla 
azaldı Ocak ayında -15,5 puan değer�n� alan TEPE, 

geçen yılın aynı dönem�ne göre 2,6 puan, geçen aya göre 
10,1 puan azaldı. TEPE değer�n�n aylık ve yıllık 
azalışında, geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu ve gelecek 
3 ayda satış beklent�s� göstergeler�ndek� kötüleşme etk�l� 
oldu.

Perakendec�ler�n satış beklent�s� azaldı

 Önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�n�n 
denge değer� Ocak 2021'de -9,6 puan oldu. Buna göre 
önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�, b�r öncek� 
aya göre 3,4 puan, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 5,2 
puan azaldı.

 Ocak 2021'de TEPE anket� katılımcılarının 
yüzde 30,2's� önümüzdek� 3 ayda �şler�nde �y�leşme 
beklerken, yüzde 39,2's� �şler�nde kötüleşme bekled�ğ�n� 
bel�rtt�. İşler�nde b�r değ�ş�kl�k beklemeyenler�n oranı 
�se yüzde 30,6 oldu.

Kaynak: TEPAV

EKİM 2020'DE ORTALAMA GÜNLÜK KAZANCI AZALAN TEK SEKTÖR 

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ OLDU...

TEPAV İst�hdam İzleme Bülten�'n�n 101. 
sayısı yayımlandı.
 TEPAV İst�hdam İzleme Bülten�'n�n 101. 
sayısında, Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) ve 
Türk�ye İş Kurumu (İŞKUR) Ek�m 2020 ver�ler� 
değerlend�r�lmekted�r. Buna göre, Ek�m 2020'de 
Ek�m 2019'a göre 4/a s�gortalı çalışan sayısı 
yüzde 5,9 oranında (860 b�n) artarak 15 m�lyon 
371 b�ne ulaşmıştır. S�gortalı çalışanların 
ortalama günlük kazançları son b�r yılda 22,63 
TL artarken, aynı dönemde günlük kazancı 
azalan tek sektör 20,08 TL �le havayolu 
taşımacılığı sektörü oldu.
 Ek�m 2020'de Ek�m 2019'a göre s�gortalı 
ücretl� çalışan sayısı en fazla artan sektör 267 b�n 
artışla �nsan sağlığı h�zmetler� sektörü olmuştur.  
Bu sektörü, 168 b�n artışla b�na �nşaatı, 49 b�n 
artışla büro yönet�m�, büro desteğ� faal�yetler�, 42 
b�n artışla kamu yönet�m� ve savunma, zorunlu 
sosyal güvenl�k ve 40 b�n artışla toptan t�caret 
sektörler� tak�p etm�şt�r. S�gortalı ücretl� çalışan 

sayısı son b�r yılda en fazla artan �l 146 b�n artışla 
İstanbul olmuştur. İstanbul'u, 52 b�n artışla 
Kocael�, 50 b�n artışla İzm�r, 45 b�n artışla Ankara 
ve 39 b�n artışla Bursa tak�p ett�.
 Ortalama günlük kazancı b�r öncek� yıla 
göre en fazla artan sektör, 99,15 TL �le uluslararası 
örgüt ve tems�l faal�yetler sektörü olmuştur. Bu 
sektörü 92,18 TL artışla ham petrol ve doğalgaz 
çıkarımı, 63,29 TL artışla b�lg� h�zmet faal�yetler�, 
62,61 TL artışla yaratıcı sanatlar, eğlence 
faal�yetler� ve 51,07 TL artışla kok kömürü ve 
petrol ürünler� �malatı sektörler� tak�p ett�.
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YERLİ MALI BELGESİNDE 

YÜZDE 6,5 ARTIŞ 
2020 yılında onaylanan Yerl� Mal� Belges�, 2019 yılına göre yüzde 
6,5'l�k b�r artış göstererek 16 b�n 16'ya ulaştı. 
 İlg�l� Kanun gereğ�nce TOBB tarafından onaylanan 16 b�n 16 Yerl� 
Malı Belges�'n�n 10 b�n 732's� yüksek ve orta-yüksek teknoloj� 
düzey�nde, 4 b�n 648'� �se orta-düşük ve düşük teknoloj� düzey�nde 
oldu. 
 2019 yılında onaylanan 15.037 adet Yerl� Malı Belges�n�n �se 9 b�n 
481'� yüksek ve orta-yüksek teknoloj� düzey�nde, 4.880'� orta-düşük 
ve düşük teknoloj� düzey�nde �d�.
 -En fazla Yerl� Malı Belges� İstanbul Sanay� Odası'nda
  2020 yılında onaylanan yerl� malı belgeler�n�n; 2 b�n 716'sı İstanbul 
Sanay� Odası, 2 b�n 82's� Ankara Sanay� Odası, 1438'� Ege Bölges� 

Sanay� Odası, 594'ü Konya Sanay� Odası, 573'ü İstanbul T�caret Odası, 563'ü Çerkezköy 
T�caret ve Sanay� Odası, 558'� Kocael� Sanay� Odası, 411'� Bursa T�caret ve Sanay� Odası, 368'� Ankara T�caret 
Odası, 347's� Adana Sanay� Odası, 289'u Sakarya T�caret ve Sanay� Odası, 235'� Antalya T�caret ve Sanay� Odası, 
214'ü Konya T�caret Odası, 198'� Mers�n T�caret ve Sanay� Odası tarafından düzenlend�.
-İstanbul, Ankara ve İzm�r önde
  2020 yılında onaylanan yerl� malı belgeler�n�n; 3.290'ı İstanbul'da, 2.465'� Ankara'da, 1.622's� İzm�r'de, 
1.246'sı Tek�rdağ'da, 881'� Konya'da, 632's� Kocael�'nde, 546'sı Bursa'da, 434'ü Adana'da, 301'� Sakarya'da, 253'ü 
Mers�n'de, 240'ı Antalya ve Gaz�antep'te, 235'� Kayser�'de, 216'sı Balıkes�r'de, 206'sı Esk�şeh�r'de düzenlend�.
 Yerl� Malı Belges�; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63'üncü maddes� uyarınca Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tar�hl� ve 29118 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren 
Yerl� Malı Tebl�ğ� (SGM 2014/35)'ne göre TOBB tarafından onaylanmaktadır. Yerl� Malı Belges�, kamu 
alımlarında yerl� �stekl�lere %15 oranında fiyat avantajı sağlamaktadır. Öte yandan yerl� malı belges�, kamu 
yapım �şler�nde, telekomün�kasyon ve s�gortacılık sektörler�nde de kullanılmaktadır. Kaynak:TOBB

Yok Böyle Bi’

Lezzet www.turhaltso.org.tr

TUTSO
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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