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Yeniden Başladı!
Koronavirüs nedeniyle işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a 
başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 
ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler.
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TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI HAFTALIK YAYIN ORGANI

HAFTALIK

HAFTA:1

ZİRAAT BANKASI VE TOBB’DAN MAL 
ALIM-SATIMLARINDA KOLAY FİNANSMAN İÇİN İŞ BİRLİĞİ

B a n k k a r t  Te d a r � k  Z � n c � r � 
F�nansman Projes� Lansmanı, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar 

B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu ve Z�raat Bankası Genel 
Müdürü Hüsey�n Aydın'ın katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�. H�sarcıklıoğlu ve 
Aydın'ın �mza attığı protokol �le t�car� 
mal alım-satımlarında kolay finansman 
�mkânı �ç�n �şb�rl�ğ�ne g�d�ld�. 
 TOBB Başkanı  M.  R� fa t 
H � s a r c ı k l ı o ğ l u  b u r a d a  y a p t ı ğ ı 
konuşmada, Z�raat Bankası �le çok 
öneml� b�r �ş b�rl�ğ� başlattıklarını �fade 
ederek, “Tüm üyeler�m�ze, t�car� mal 
alım-satımlarında, güvenl� t�caret 
s�stem� ve kolay finansman �mkânı 
get�r�yoruz. Böylece tedar�k z�nc�r�n�n 
aksamadan sürdürülmes�ne c�dd� b�r 
katkı sağlıyoruz. Z�raat Bankkart �le 
ekonom�ye kazan-kazan anlayışını 
get�rm�ş oluyoruz. 
 Tedar�k Z�nc�r�n�n �şley�ş�n� ve 

devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve 
sat ıcının güven �ç�nde al ışver�ş 
yapmasının önünü açıyoruz” ded�. Bu 
sayede, üret�c�ler�n veya satıcıların, 
tahs�lat �le uğraşmadan, güven �ç�nde 
mallarını satab�lecekler�ne �şaret eden 
H�sarcıklıoğlu, “Sattıkları mal bedel�n�, 
alacak r�sk� taşımadan, Z�raat Bankası 
garant�s�yle peş�n ya da taks�tl� 
alacaklar.  Böylece nak�t  akışını 
öngörüleb�l�r hale get�rm�ş olacaklar. 
Alıcılar da uygun vade ve mal�yette 
finansman tem�n ederek, tedar�k 
�ht�yaçlarını karşılayacaklar. 1,5 seneye 
ulaşan kred� �mkanına kavuşacaklar.  
Ödemeler�n�, esnek vadelend�rme �le 
yapacaklar. Böylece nak�t akışlarını 
rahatlatacaklar. Yan� kısaca, mal almak 
gerek�nce, bu kart �le para ödemeden 
satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu k�md�r 
d�ye end�şe etmeden malını güvenle 
satıp, parasını bankadan tahs�l ed�yor” 
�fades�n� kullandı. 2

ODA ODA 
Aidat Borçlarına 
Faiz Affı ve Yapılandırma Fırsatı
           7256 sayılı “Bazı Alacakların 
Yen�den Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması 
Hakkında Kanun” 17/11/2020 tar�h ve 
31307 sayı l ı  Resm�  Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r.

     Söz  konusu  kanunun 4 . 
Maddes�n�n 6. Fıkrasının (a) bend�nde 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le 
O d a l a r  v e  B o r s a l a r  K a n u n u 
hükümler�ne göre Odamız üyeler�n�n 
ödemek zorunda oldukları a�datları 
yer almaktadır.

        Kanunun �lg�l� maddes�ne göre; 
31 Ağustos 2020 tar�h�nden önce 
ödenmes� gerekt�ğ� halde ödenmeyen 
a�dat borçları �ç�n kanunun yayımı 
tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonuna 
kadar (2021 yılı Ocak ayı sonuna 
kadar) başvuruda bulunmak ve a�dat 
borcunun tamamının peş�n veya 
taks � t l e  ödenmes �  durumunda 
gec�kme zamlarının tahs�l�nden 
vazgeç�lecekt�r.

        Ayrıca verg� mükellefiyet� sona 
erd�ğ� halde Oda kayıtları devam eden 
üyeler�m�z�n verg� mükellefiyet�n�n 
sona erd�ğ� tar�he kadar ödenmeyen 
borçları �ç�n de (verg� mükellefiyet 
kapanış yazısı get�r�lmes� hal�nde) 
yukarıdak� hükümler uygulanacak 
olup verg� mükellefiyet�n�n sona 
erd�ğ� tar�hten sonra, tahakkuk etm�ş 
a�dat borçlarının tamamı kanunda 
bel�rt�len süreler �ç�nde başvuruda 
bulunup kanundan yararlanılması 
hal�nde tahs�l�nden vazgeç�lecekt�r.

 Ödemeler nak�t, kred� kartı, 
h a v a l e  v e y a  E F T  y o l u   � l e 
yapılab�lecekt�r.Üyeler�m�ze ve 
�lg�l�lere önemle duyurulur.

Ticaret Bakanlğından Yeni Bir 
Hizmet Daha!
Dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ticaret sicili alanında 
uygulanmakta olan mevzuata, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) 
üzerinden dijital ortamda tek noktadan ulaşılması mümkün hale 
getirildi.

İlave İstihdam Teşvik Süresi
Uzatıldı!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 31 Aralık 
2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama 
sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği 
uygulaması sürecek.



ZİRAAT BANKASI VE TOBB’DAN MAL 
ALIM-SATIMLARINDA KOLAY FİNANSMAN İÇİN İŞ BİRLİĞİ

ankkart Tedar�k Z�nc�r� F�nansman Projes� B
Lansmanı, Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B � r l � ğ �  ( TO B B )  B a ş k a n ı  M .  R � f a t 
H�sarcıklıoğlu ve Z�raat Bankası Genel 
Müdürü Hüsey�n Aydın'ın katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�. H�sarcıklıoğlu ve Aydın'ın 
�mza attığı protokol �le t�car� mal alım-
satımlarında kolay finansman �mkânı �ç�n 
�şb�rl�ğ�ne g�d�ld�.  TOBB Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
Z�raat Bankası �le çok öneml� b�r �ş b�rl�ğ� 
baş la t t ık la r ın ı  � fade  ederek ,  “Tüm 
üyeler�m�ze, t�car� mal alım-satımlarında, 
güvenl� t�caret s�stem� ve kolay finansman 
�mkânı get�r�yoruz. Böylece tedar�k 
z�nc�r�n�n aksamadan sürdürülmes�ne c�dd� 
b�r katkı sağlıyoruz. Z�raat Bankkart �le 
ekonom�ye kazan-kazan anlayışını get�rm�ş 
oluyoruz. Tedar�k Z�nc�r�n�n �şley�ş�n� ve 
devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve 
satıcının güven �ç�nde alışver�ş yapmasının 

önünü açıyoruz” ded�. Bu sayede, üret�c�ler�n 
veya satıcıların, tahs�lat �le uğraşmadan, 
güven �ç�nde mallarını satab�lecekler�ne 
�şaret eden H�sarcıklıoğlu, “Sattıkları mal 
bedel�n�, alacak r�sk� taşımadan, Z�raat 
Bankası garant�s�yle peş�n ya da taks�tl� 
alacaklar. Böylece nak�t akışını öngörüleb�l�r 
hale get�rm�ş olacaklar. Alıcılar da uygun 
vade ve mal�yette finansman tem�n ederek, 
tedar�k �ht�yaçlarını karşılayacaklar. 1,5 
seneye ulaşan kred� �mkanına kavuşacaklar.  
Ödemeler�n�, esnek vadelend�rme �le 
yapacaklar. Böylece nak�t akışlarını 
rahatlatacaklar. Yan� kısaca, mal almak 
gerek�nce, bu kart �le para ödemeden satın 
alma yapılıyor. Satıcı da, bu k�md�r d�ye 
end�şe etmeden malını güvenle satıp, 
parasını bankadan tahs�l ed�yor” �fades�n� 
kullandı.
 -Tüm oda borsa üyeler� �le sektör mecl�s� 
üyeler� yararlanab�lecek. 81 �l 160 �lçedek� 

Oda ve Borsalar �le 61 Sektör Mecl�s�n�n 
tüm üyeler�n�n de, Z�raat Bankası 
tarafından, c�ro ve kred�b�l�teye göre 
bel�rlenecek l�m�tler dâh�l�nde, hem satıcı 
hem de alıcı olarak bu s�stemden 
yararlanab�lecekler�n� �fade eden TOBB 
Başkanı H�sarcıklıoğlu, tedar�k z�nc�r�n� 
güven altına alacak bu s�stem�n, KOBİ'ler�n 
kred� fa�zler�n�n düşmes�ne de yardımcı 
olacağını söyled�. H�sarcıklıoğlu, sonrak� 
aşamadaysa, düşen finansman mal�yetler� 
KOBİ'ler� yatırım ve üret�m �ç�n teşv�k 
edeceğ�n�,KOBİ'n�n finansal �st�krarı hem 
tedar�k z�nc�r�n� daha �st�krarlı hale 
get�receğ�n� ve tedar�k kanallarını garant� 
altına alacağını vurguladı. Bunun da alıcı 
konumundak� büyük firmaların, bu tedar�k 
z�nc�r� finansmanına dâh�l olmalarını 
mot�ve edeceğ�n� sözler�ne ekled�.
 

- Z�raat Bankası Genel Müdürü Hüsey�n Aydın
 Z�raat Bankası Genel Müdürü Hüsey�n Aydın �se konuşmasında, 
"Bankkart Başak Tedar�k Z�nc�r� F�nansmanı ürünümüzle alıcılar ve 
satıcılar arasında büyük b�r tedar�k z�nc�r� kuruyor, üye �ş yer� ve kurumsal 
kart altyapımız üzer�nden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz." 
�fades�n� kullandı.Aydın, "Bankkart Başak Tedar�k Z�nc�r� F�nansmanı" 
ürününün, çevr�m �ç� tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Z�raat 
Bankası olarak Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le yaptıkları �ş 
b�rl�ğ�ne b�r yen�s�n� daha ekled�kler�n� söyled�. Bankkart Başak Tedar�k 
Z�nc�r� finansmanı ürünüyle topraktan sofraya, den�zden masaya, 360 
derece yaklaşımıyla üret�m ve t�caret z�nc�r�n�n bütün halkalarını, 
sektörlerdek� tüm tarafları finansal açıdan destekled�kler�n� söyleyen 
Aydın, şöyle konuştu:"Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük 

b�r tedar�k z�nc�r� kuruyor, üye �ş yer� ve kurumsal kart altyapımız 
üzer�nden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı �le satıcı kend� 
aralarındak� t�caret�, kartlı ödeme s�stem� üzer�nden güvenl� b�r şek�lde 
yapacak, bu sayede �ş hac�mler�n� artırab�lecek. Alıcı ve satıcı arasında 
oluşab�lecek tahs�lat r�sk� ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye 
daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kend� nak�t akışlarına uygun 
ödeme takv�m� oluşturab�lecek. TOBB ve bağlı 365 oda/borsa �le 61 sektör 
mecl�s� üyes� �ş yerler� Z�raat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak �le 
yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan 
yararlanab�lecek. Anlaşmalı meslek� b�rl�k veya dernek üyes� satıcılar �se 
özel oranlarla ertes� gün ya da banka garant�s�yle blokel� veya taks�t 
vadeler�nde tahs�latlarını gerçekleşt�rme �mkânı elde edeceklerd�r."
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Lansman Programına Yönetim Kurulu Başkanı-      
mız Ömer Çenesiz’de online olarak katıldı...
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MASKENİ TAK!
MESAFENİ KORU!

HİJYENE DİKKAT ET!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 
KURALLARA UYUN!

#B�rl�kteBaşaracağız
www.turhaltso.org.tr

TUTSO
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www.turhaltso.org.tr

TUTSO

ODAMIZA OLAN

AİDAT
BORÇLARINIZI

YAPILANDIRIYORUZ!
SON BAŞVURU TARİHİ

31.01.2021
Bilgi İçin:+90356 275 12 14
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TİCARET BAKANLIĞINDAN 
YENİ BİR HİZMET DAHA!

Ticaret Bakanlığınca 
devreye alınan yeni modül 

ile Ticaret Sicili 
Mevzuatına Mersis 

üzerinden dijital ortamda 
tek noktadan 

erişilebilecek

Buna göre T�caret Bakanlığınca kanun, 
yönetmel�k ve tebl�ğ g�b� muhtel�f mevzuat 
düzenlemeler� �le t�car� �şletme ve ş�rketler 
hukuku alanında uygulamaya yön veren 
Bakanlık genelge ve görüşler�n�n vatandaşların 
er�ş�m�ne açılmasını amaçlayan “T�caret S�c�l� 
Mevzuatı Modülü” devreye alındı.

T�caret Bakanlığının d�j�tal dönüşüm çalışmaları 
kapsamında vatandaşlara sunduğu h�zmetlere 
b�r yen�s� daha eklend�

 D�j�tal dönüşüm çalışmaları çerçeves�nde 
t�caret s�c�l� alanında uygulanmakta olan mevzuata, 
Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS) üzer�nden 
d�j�tal ortamda tek noktadan ulaşılması mümkün hale 
get�r�ld�.
 Buna göre T�caret Bakanlığınca kanun, 
yönetmel�k ve tebl�ğ g�b� muhtel�f mevzuat 
düzenlemeler� �le t�car� �şletme ve ş�rketler hukuku 
alanında uygulamaya yön veren Bakanlık genelge ve 
görüşler�n�n vatandaşların er�ş�m�ne açılmasını 
amaçlayan “T�caret S�c�l� Mevzuatı Modülü” devreye 

alındı.
 MERSİS üzer�nden h�zmete sunulan, konu 
başlıkları altında tasn�f ve arama özell�ğ� bulunan 
Mevzuat Modülü �le t�car� �şletme ve ş�rketler hukuku 
alanında �ht�yaç duyulan b�lg� ve belgelere kolaylıkla, 
tek noktadan ulaşılab�lecek.
 T�caret s�c�l� �şlemler�n�n hızlı ve doğru olarak 
yer�ne get�r�lmes�n�, T�caret S�c�l� Müdürlükler�n�n 
h�zmet ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasını amaçlayan söz 
konusu modül �le ş�rket yetk�l�ler�, t�car� �şletme 
sah�pler�, meslek mensupları, akadem�syenler ve 
öğrenc�ler,  talep ett�kler� b�lg�ye daha hızlı, kolay ve 
güvenl� b�r şek�lde er�şeb�lecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURULAR
ALINMAYA BAŞLANDI... 

Koronav�rüs neden�yle �şyerler� 31 Aralık 2020 tar�h�ne kadar İŞKUR'a 

başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tar�h�nden sonrak� dönem �ç�n 

3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğ�nden yararlanab�leceklerd�r.

30 Haz�ran 2020 tar�h�ne kadar koronav�rüs neden�yle zorlayıcı sebep kaynaklı 

kısa çalışma başvurusunda bulunan �şyerler� de 31 Aralık 2020 Tar�h�ne kadar 

�lave �şç�ler� �ç�n de Kısa Çalışma Ödeneğ� taleb�nde bulunab�lecek.

Daha Önce Kısa Çalışma Ödeneğ�nden Yararlanan İşç�ler Ödenekten 

Yararlanmaya Devam Edeb�lecek

Pandem� sürec�nde daha önce KÇÖ'ye başvuran �şyerler� de kısa çalışmadan 

yararlanan �şç�ler� �ç�n yen� b�r başvuruya gerek olmadan uzatma kapsamında 

Kısa Çalışma Ödeneğ�nden yararlanmaya devam edeb�lecek.

 Başvurular E-Devlet Üzer�nden Alınacak

E-Devlet üzer�nden 31 Aralık 2020 tar�h�ne kadar yapılab�lecek başvurularda 

kısa çalışma ödeneğ� başlama tar�h� 01 Aralık 2020 tar�h� veya sonrası olarak 

b�ld�r�leb�lecek.
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İLAVE İSTİHDAM 
TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI...

Koronav�rüs önlemler�n�n sıkılaşması kararını tak�ben 
�ş dünyasına ver�len destekler�n süreler�n�n uzatılması 
uygulamalarına yen�ler� eklend�.

 Resm� Gazete'de yayımlanan üç ayrı karara 
göre �st�hdam odaklı bazı destekler�n süreler� uzatıldı. 
İşs�zl�k S�gortası Kanunu'nun geç�c� 10, 19, 21 ve 26. 
maddeler�ndek� bazı süreler�n uzatılmasına �l�şk�n 
karar, Resm� Gazete'de yayımlandı.

 Uygulanmakta olan Normalleşme Desteğ� 30 
Haz�ran 2021 tar�h�ne kadar uzatıldı, 3 ay olan 
yararlanma süres� de 6 aya çıkarıldı. Bu destekte 
normal çalışma düzen�ne geçen ş�rketlere bazı 
kolaylıklar sağlanıyordu.

 İs t �hdamın korunması  ve  ar t ı r ı lması 
kapsamında �şverenlere pr�m ve verg� desteğ�n� 
düzenleyen İlave İst�hdam Teşv�k� süres� 31 Aralık 
2022 tar�h�ne kadar uzatıldı, bu teşv�k �le b�r öncek� 
yılın ortalama s�gortalı sayısına �lave �st�hdam 
ed�lenler �ç�n sağlanan pr�m desteğ� uygulaması 
sürecek.

 Kadın, genç ve meslek� yeterl�l�k belges� 
olanların �st�hdamına uygulanan teşv�klere �l�şk�n de 
düzenleme yapıldı. Resm� Gazete'de yayımlanan 
karara göre, bu teşv�k�n süres�n�n de 31 Aralık 2022'ye 
kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 31 Aralık 
2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama 
sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği 
uygulaması sürecek.


