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Odamız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde alınan klavyeli 
tabletler Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz tarafından Turhal İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Yıldız’a ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere teslim edildi...

ODAMIZ VE TOBB’DAN 
Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar  iş birliği ile her yıl gerçekleştirdiği eğitim yardımları kapsamında 

bu yıl pandemi nedeni ile uygulamaya konulan  uzaktan eğitim programı EBA' ya  erişim sağlayamayan 
öğrenciler için tablet yardımı gerçekleştirdi.  

Esnaf ve Sanatkarlar 
ile Gerçek Kişi 
Tacirlere Yönelik 
Verilecek Desteklere
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Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta 
yatırılacak. Ödemeler, IBAN bilgisi bulunmayanlara 
PTT üzerinden yapılacak.

UZATILAN İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI
 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, olası ekonomik etkilerin 
önüne geçmek adına yürürlüğe giren iş sözleşmesini feshetme 
yetkisini çalışanlara veren işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yeniden uzatıldı. 

UZAKTAN EĞİTİME YAKIN DESTEK!

S4 S4

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!
 

Kov�d-19 pandem�s� neden�yle t�car� faal�yetler� olumsuz 
etk�lenen esnaf ve sanatkârlar �le gerçek k�ş� tac�rlere yönel�k 
Gel�r Kaybı Desteğ� ve K�ra Desteğ� ver�lecek.

Başvurular Başladı! Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Tutarları
Belli Oldu... S5

Aralık Ayı İşsizlik ve Kısa Çalışma  
ödemeleri 5 Ocak’ta Yapılacak! 
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ODAMIZ VE TOBB’DAN 
Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar  iş birliği ile her yıl gerçekleştirdiği eğitim yardımları kapsamında 

bu yıl pandemi nedeni ile uygulamaya konulan  uzaktan eğitim programı EBA' ya  erişim sağlayamayan 
öğrenciler için tablet yardımı gerçekleştirdi.  

UZAKTAN EĞİTİME YAKIN DESTEK!

Odamız, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ� �le 
her yıl gerçekleşt�rd�ğ� eğ�t�m yardımlarını pandem� sürec�ne 
rağmen devam ett�rd�. Pandem� neden� �le evde eğ�t�m görmes� 
gereken ancak tablet� olmadığı �ç�n uzaktan eğ�t�m programı EBA' 
ya  er�ş�m sağlayamayan öğrenc�lere eğ�t�mler�n� aksattırmadan 
devam ett�reb�lmeler� amacıyla Odamız �le Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ�nde alımı yapılan 70 adet tablet b�lg�sayar 
�ht�yaç sah�b� öğrenc�lere dağıtılmak üzere Turhal İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğüne tesl�m ed�ld�. 

İht�yaç sah�b� öğrenc�lere dağıtılmak üzere Odamız, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ� �le alımı 
gerçekleşt�r�len 70 adet klavyel� tablet b�lg�sayarın Turhal İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne tesl�m�nde konuşan 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z eğ�t�m� 
önemsed�kler�n�n altını ç�zerek şunları söyled�:

"Tüm dünyayı etk�s� altına alan COVID 19 
salgını neden� �le b�rl�kte ülke ve m�llet olarak zor b�r 
süreçten geç�yoruz. Her alanda etk�s�n� h�ssett�ğ�m�z 
salgının b�r an evvel sona ermes� en büyük 
temenn�m�z. Bu süreçte yüz yüze eğ�t�m�n ne kadar 
öneml� olduğunu b�r kez daha gördük. B�zlerde Turhal 
T�caret ve Sanay� Odası olarak, her yıl Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ� �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
eğ�t�m yardımlarımızı farklı b�r mecraya taşıdık.      

Ü l k e m � z � n  e k o n o m � k  a n l a m d a 
kalkınmasında eğ�t�m büyük önem taşımakta. İler�de 
ülkem�z� emanet edeceğ�m�z�n çocuklarımızın �y� b�r 
eğ� t �m almasını  sağlamak hep�m�z�n ortak 
sorumluluğu. B�zler de bu sorumluluktan hareketle bu 
yıl pandem� neden� �le uygulamaya konulan  uzaktan 
eğ�t�m programı EBA' ya  er�ş�m sağlayamayan 
öğrenc�ler�m�ze dağıtılmak üzere odamız ve Türk�ye 

Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n katkısı �le alınan 70 adet tablet 
b�lg�sayarı �ht�yaç sah�b� öğrenc�lere dağıtılmak üzere İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğümüze tesl�m ed�yoruz. Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanımız Sayın M.R�fat H�sarcıklıoğlu 
önderl�ğ�nde cam�amız her zaman öğrenc�ler�m�z�n yanında 
olacaktır."ded�.
 Turhal İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Mehmet Yıldız'da 
eğ�t�me verm�ş oldukları bu anlamlı destek dolayı Yönet�m Kurulu 
Başkanı Ömer Çenes�z'e ve Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�ne 
teşekkür ederek; tablet b�lg�sayarların M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının 
bel�rled�ğ� kr�terler doğrultusunda �ht�yaç sah�b� öğrenc�lere 
ulaştırılacağını söyled�.
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TUTSO

ESNAFINA

SAHİP ÇIK!

K !A NZ ISAN

ALIŞVERİŞİNİ YEREL ESNAFTAN YAP! 

ESNAFINA SAHİP ÇIK!  

ESNAF KAZANINCA 
TURHAL KAZANIR 

Tüm halkımızı, yerel esnaflarımıza karşı duyarlı olmaya, 
yerel ekonomiye destek vermeye davet ediyoruz.  

www.turhaltso.org.tr
#esnafınasahipçık
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UZATILAN İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle, olası ekonomik etkilerin önüne geçmek adına 
yürürlüğe giren iş sözleşmesini feshetme yetkisini çalışanlara veren işten 
çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yeniden uzatıldı. 

Çalışanların gündem�nde yer alan �şten çıkarma yasağı, 
17 Kasım tar�h�nde �k� ay daha uzatılmıştı. Yasaya aykırı 
şek�lde fes�h uygulayan �şverenlere, 2 b�n 943 l�ra para 
cezası kes�l�yor. 

 Koronav�rüs sebeb�yle 16 N�san 2020 tar�h�nde 
uygulanmaya başlanan �şten çıkarma yasağı,  Resm� 
Gazete'de yayımlanarak 17 Ocak 2021'den �t�baren 2 ay 
uzatıldı. A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı'nın 
�mzasıyla yürürlüğe g�ren �şten çıkarma yasağı mart ayına 
kadar devam edecek.

 Koronav�rüs salgınıyla başlayan ve çalışanları 
mağdur etmemek �ç�n düzenlenen uygulamalardan olan 
�şten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğ� yen�den 
uzatıldı.

Resm� Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına 
göre hem �şten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma 
ödeneğ� 17 Ocak 2021'den �t�baren 2 ay uzatıldı.

 Resm� Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı 
kararına göre uzatma, aynı madden�n 4. fıkrası hükmüne 
dayanılarak yapıldı.

 İ ş  y a s a s ı n a 
e k l e n e n  g e ç � c �  1 0 . 
madden�n  4 .  f ıkras ı , 
Cumhurbaşkanı'na bu 
madden�n b�r�nc� ve �k�nc� 
fıkrasında yer alan üç 
a y l ı k  s ü r e l e r �  h e r 
defasında en fazla üçer 
aylık sürelerle 30 Haz�ran 
2021  t a r � h �ne  kada r 
uzatma yetk�s� ver�yor.

Kararda şu �fadelere yer 
ver�ld�;

4857 sayılı İş Kanununun 
g e ç � c �  1 0 ' u n c u 
maddes�n�n b�r�nc� ve 
� k � n c �  f ı k r a l a r ı n d a 
bel�rt�len süreler�n 17 
/ 0 1 / 2 0 2 1  t a r � h � n d e n 
� t � b a r e n  � k �  a y 
uzat ı lmasına mezkur 
Kanunun geç�c� 10'uncu 
maddes�n�n dördüncü 
fıkrası gereğ�nce karar 
ver�lm�şt�r.

 İşveren yasağa 
aykırı olarak fes�h yapar 
�se fes�h tar�h�ndek� brüt 
asgar� ücret tutarında �dar� 
p a r a  c e z a s ı  � l e 
cezalandırılacak. Yan� 
2020 yılı tamamlanana 
kadar her b�r haksız fes�h 
�ç�n �şveren 2 b�n 943 l�ra para cezası kes�lecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ 
OLDUĞU DURUMLAR

 Çalışanının �şten ayrılışını, SGK'ya b�ld�ren 
�şyerler� fes�h türüne göre kod seçmek zorunda. İst�fa �ç�n 
'03', �şç�n�n haklı nedenle fesh� �ç�n '25', �şveren�n haklı 
nedenle fesh� �ç�n '29' ve �şyer� kapanması �ç�n '17' no.lu 
kodlar seç�l�yor. Ve bu kodlar fes�h yasağı kapsamına 
g�rmeyen durumları da �fade ed�yor.

 Fes�h kapsamına g�rmeyen durumlar:

· İş veya h�zmet sözleşmeler�nde süren�n sona 
ermes�,

· Ahlak ve �y� n�yet kurallarına uymayan haller,

· İşveren�n faal�yet�n�n sona ermes�,

· İş�n sona ermes� haller� dışında.

Aralık Ayı İşsizlik ve Kısa 
Çalışma  ödemeleri 5 

Ocak’ta Yapılacak! 

 Aralık ayı �şs�zl�k 
ve kısa çalışma ödemeler� 
5 Ocak'ta yatırılacak. 
Ödemeler, IBAN b�lg�s� 
bulunmayanlara PTT 
üzer�nden yapılacak.

A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, konuyla 
�lg�l� yazılı açıklama yaptı. 

Aralık ayına a�t �şs�zl�k ve 
k ı s a  ç a l ı ş m a  ö d e n e ğ � 
ö d e m e l e r �  5  O c a k ' d a 
yapılacak.

Ödemeler banka hesaplarına 
yatırılacak. IBAN b�lg�ler� 
bulunmayanlara da PTT 
üzer�nden ödeme yapılacak. 

 31 Ocak'a kadar 
uzatılmıştı

Koronav�rüs neden�yle 
zorlayıcı sebep kaynaklı 
kısa çalışma uygulaması 
kapsamında başvurular 1 
Aralık 2020 �t�barıyla tekrar 
alınmaya başlanmış, son 
başvuru tar�h� de 31 Ocak 
2021'e kadar uzatılmıştı.
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Gel�r İdares� Başkanlığı'ının konuya �l�şk�n tebl�ğ� 
R e s m �  G a z e t e ' d e  y a y ı m l a n d ı .
Motorlu Taşıtlar Verg�s� �lk matrahı 51 b�n 800 l�radan 
56 b�n 500 l�raya çıkarıldı. 2021'de en düşük taşıt 
verg�s� 109, en yüksek �se 50 b�n 107 l�ra olarak 
bel�rlend�.

 Emlak verg�s� değer�nde �se yüzde 4,55 artış 
yapıldı. 2020 yılında 220 b�n l�ra olan emlak verg� 
değer� yen� yılda 230 b�n l�ra olacak. 22 b�n l�ra olan 
gel�r verg�s� alt l�m�t� 2021 yılında 24 b�n l�ra, 600 b�n 
l�ra olan üst l�m�t �se 650 b�n l�ra olacak. Cep telefonu 
abonel�ğ�nde alınan maktu verg� �se 1 Ocak'tan 
�t�baren 86 l�ra olarak uygulanacak. 

 Buna göre, Motorlu Taşıtlar Verg�s� (MTV) 
gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomob�ller�n 
verg�s� 31 Aralık 2018 dah�l sonrası tesc�l ed�lenler 
�ç�n taşıt değer� 56 b�n 500'ü aşmayanlar �ç�n b�n 51, 
taşıt değer� 99 b�n� aşmayanlar �ç�n b�n 155, taşıt 
değer� 99 b�n l�rayı aşanlar �ç�n b�n 261 l�ra olacak.

Motor hacm� 1301 - 1600 cc arasındak� 1-3 yaş 
otomob�ller�n verg�s� 31 Aralık 2018 dah�l sonrası 

tesc�l ed�lenler �ç�n taşıt değer� 56 
b�n 500'ü aşmayanlar �ç�n b�n 830, 
taşıt değer� 99 b�n� aşmayanlar �ç�n 2 

b�n 14, taşıt değer� 99 b�n l�rayı aşanlar �ç�n 2 b�n 197 
l�ra olacak.

1601 - 1800 cc arasındak� 1-3 yaş otomob�llerde 31 
Aralık 2018 dah�l sonrası tesc�l ed�lenler �ç�n taşıt 
değer� 141 b�n 600'ü aşmayanlar �ç�n 3 b�n 556, taşıt 
değer� 141 b�n 600'ü aşanlar �ç�n 3 b�n 881 l�ra olacak.

1801 - 2000 cc arasındak� 1-3 yaş otomob�llerde 31 
Aralık 2018 dah�l sonrası tesc�l ed�lenler �ç�n taşıt 
değer� 141 b�n 600'ü aşmayanlar �ç�n 5 b�n 603, taşıt 
değer� 141 b�n 600'ü aşanlar �ç�n 6 b�n 113 l�ra olacak.

2001 - 2500 cc arasındak� 1-3 yaş otomob�llerde taşıt 
değer� 176 b�n 800'ü aşmayanlar �ç�n 8 b�n 405, taşıt 
değer� 176 b�n 800'ü aşanlar �ç�n 9 b�n 170 l�ra olacak.

2501 - 3000 cc arasındak� 1-3 yaş otomob�llerde taşıt 
değer� 353 b�n 900'ü aşmayanlar �ç�n 11 b�n 719, taşıt 
değer� 353 b�n 900'ü aşanlar �ç�n 12 b�n 786 l�ra olacak.

3001 - 3500 cc arasındak� 1-3 yaş otomob�llerde taşıt 
değer� 353 b�n 900'ü aşmayanlar �ç�n 17 b�n 848, taşıt 
değer� 353 b�n 900'ü aşanlar �ç�n 19 b�n 472 l�ra olacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
TUTARLARI BELLİ OLDU...  

ODAMIZA OLAN

AİDAT
BORÇLARINIZI

YAPILANDIRIYORUZ!
SON BAŞVURU TARİHİ

31.01.2021
Bilgi İçin:+90356 275 12 14

TUTSO
www.turhaltso.org.tr

 2021'de en düşük Motorlu 
Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 

lira, en yüksek ise 50 bin 107 
TL olarak belirlendi. Emlak 

vergisi değerinde ise yüzde 
4,55 artış yapıldı.
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Esnaf ve Sanatkarlar 
ile Gerçek Kişi TacirlereYönelik Verilecek Desteklere Başvurular Başladı 

B�l�nd�ğ� üzere Kov�d-19 pandem�s� neden�yle t�car� 
faal�yetler� olumsuz etk�lenen esnaf ve sanatkârlar �le 
gerçek k�ş� tac�rlere yönel�k Gel�r Kaybı Desteğ� ve 
K�ra Desteğ� ver�lecek.
 Desteklerden 22/12/2020 tar�hl� ve 3323 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı gereğ� yürürlüğe konulan, 
24/12/2020 tar�hl� ve 31344 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanan “Koronav�rüs Salgını Neden�yle Ver�lecek 
H�be Desteğ� Programı ve Uygulama Esasları 
Hakkında Tebl�ğ” kapsamında bel�rlenen şartları 
t a ş ı d ı ğ ı  t e s p � t  e d � l e n  b a ş v u r u  s a h � p l e r � 
faydalanab�lecek.
 Başvurular yanlızca e-Devlet (turk�ye.gov.tr) 
üzer�nden alınacak.
 30 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayan destek 
başvuruları 10 gün süre �le (8 Ocak 2021 Cuma gününe 
kadar) devam edecekt�r.
 O n l � n e  b a ş v u r u d a  y a ş a n a b � l e c e k 
yoğunluğun, h�zmete er�ş�me engel olmasını 
önlemek �ç�n, TC K�ml�k Numarasının son hanes�ne 
göre aşağıdak� g�b� başvuru alınacak;

K�ml�k numarasının son hanes�

· 0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,

· 2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,

· 4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,

· 6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartes�,

· 8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü 
başvurab�lecekt�r.

· 4-8 Ocak 2021 tar�hler� arasında da tüm 
vatandaşlar başvuruda bulunab�lecekt�r.

 Başvuru sonuçlar ı  destek başvurular ı 
tamamlandıktan sonra www.turk�ye.gov.tr adres�nden 
açıklanacak.
 Başvuru sürec� sonrası yapılacak değerlend�rme 
sonrasında hak sah�pler�ne yapılacak ödemeler T�caret 
Bakanlığı tarafından açıklanacak tar�hte başvuru 
esnasında ver�len banka hesap numaralarına otomat�k 
olarak aktarılacak.
 Başvuruya �l�şk�n tüm süreçler turk�ye.gov.tr 
adres� üzer�nden e-Devlet Kapısı aracılığı �le 
yürütülecek.

Mu�u Y llar

Yeni Yılınız Kutlu Olsun


