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Geliyor!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda, sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler 
yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, geleneksel perakendeciliğin 
desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın 
arttırılmasının bu çalışma kapsamında yer aldığını bildirdi.
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ODAMIZ İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA  
"BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ PROTOKOLÜ" İMZALANDI...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB)  Başkan ı  M.  R � fa t 
H�sarcıklıoğlu ve Z�raat Bankası 

Genel  Müdürü Hüsey�n Aydın' ın 
katılımıyla gerçekleşt�r�len "Bankkart 
Tedar�k Z�nc�r� F�nansman Projes�" 
Lansmanının ardından Odamız ve Z�raat 
Bankası Turhal Şubes� arasında protokol 
�mzalandı.
"Bankkart Başak Tedar�k Z�nc�r� Protokolü" 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
ve Z�raat Bankası Turhal Şube Müdürü 
Bek�r Hat�poğlu arasında  �mzalandı.
 İmzalanan protokol �le üyeler�m�z, 
Z�raat  Bankası  tarafından,  c�ro ve 
kred�b�l�teye göre bel�rlenecek l�m�tler 
dâh�l�nde t�car� mal alım-satımlarında kolay 
finansman �mkânından faydalanab�lecek.
 Proje �le, tedar�kç� ve alıcılar 
banka üzer�nde oluşturulan kapalı devre b�r 
s�steme tanımlanarak alım-satım �şlemler� 
Z � r a a t  B a n k a s ı  g a r a n t ö r l ü ğ ü n d e 
gerçekleşt�r�lecek, tahs�lat konusunda her 
�k� tarafın da r�sk� sıfıra �nd�r�lecek. Söz 
konusu h�zmet �le Z�raat Bankası'nın üye �ş 
yer� ve kurumsal kart alt yapısı üzer�nden 
özel fiyatlama ve vade avantajı sunulacak, 
böylece alıcı ve satıcılar kend� nak�t 
a k ı ş l a r ı n a  u y g u n  ö d e m e  t a k v � m � 

oluşturulab�lecekler.
 Z�raat Bankası �le �mzalanan 
Protokol �le �lg�l� açıklamalarda bulunan 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
banka tarafından, c�ro ve kred�b�l�teye göre 
bel�rlenecek l�m�tler dâh�l�nde Odamız 
ü y e l e r � n � n  b u  s � s t e m d e n 
faydalanab�leceğ�n� d�le get�rerek; “Bu 
zorlu süreçte Z�raat Bankası �le yapılan bu 
p r o t o k o l l e ,  n a k � t  s ı k ı n t ı s ı  ç e k e n 
üye le r �m�z �n  finansman �h t �yac ın ı 
karşılarken, üret�mde ve t�carette de 
devamlılığı da sağlanmış oluyor. Daha fazla 
dayanışma ruhuna �ht�yacımız olduğu böyle 
b�r dönemde Z�raat Bankası �le yaptığımız 
bu protokol �le üyeler�m�z nak�t akışlarını 
rahatlatmış olacaklar. Üyeler�m�z�n bu 
a v a n t a j l ı  fi n a n s m a n  � m k â n ı n d a n 
faydalanmaları menfaatler�ne olacaktır. Bu 
ves�leyle �mzalanan protokolün tüm 
üyeler�m�ze ve KOBİ'ler�m�ze hayırlı 
olmasını d�l�yorum. Projen�n hayata 
geç�r�lmes�nde sonsuz emekler� ve katkıları 
bulunan Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanımız Sayın M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu �le Z�raat Bankası Genel 
M ü d ü r ü  S a y ı n  H ü s e y � n  Ay d ı n ' a 
teşekkürler�m�z� sunuyorum” ded�.

KOSGEB 
Alacaklarının  
Yapılandırılmasına İlişkin Usul

ve Esaslar Belirlendi...
   Yapılandırma kapsamına g�ren alacaklar �ç�n 1 
Şuba t  2020  mesa �  sonuna  kadar  başvuru 
yapılab�lecek.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul ed�len 
7256 sayılı  kanun kapsamındak� KOSGEB 
alacaklarının yapılandırılmasına �l�şk�n �ş ve 
�şlemler�n bel�rlend�. Yapılandırma kapsamına g�ren 
alacaklar �ç�n 1 Şubat 2021 mesa� sonuna kadar 
başvuru yapılab�lecek. Peş�n ödemede şubat 2021 
sonu esas alınırken 18 ay taks�tle ödeme �mkanı da 
bulunacak.
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI NE?
31 Ağustos 2020 tar�h�nden önce kullandırılan ve 17 
Kasım 2020 tar�h�nden önce uygunsuzluğu tesp�t 
ed�lm�ş olan ger� ödemes�z destekler, kred� fa�z 
destekler�, ger� ödemel� desteklerden vades�nde 
ödenmem�ş destek tutarları kapsama g�recek. Bunun 
yanı sıra a�dat alacakları, ger� ödemel� desteklerden 
vades� gelmem�ş destek tutarlar da kapsamda yer 
alacak.
Ayrıca, 17 Kasım 2020 tar�h�nden önce 659 sayılı 
Genel Bütçe Kapsamındak� Kamu İdareler� ve Özel 
Bü t çe l �  İ da r e l e rde  H ukuk  H �zme t l e r � n �n 
Yürütülmes�ne İl�şk�n Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamında taks�tlend�r�lm�ş destek alacaklarından 
kalan borç tutarları da yen�den yapılandırılab�lecek.
SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvuru sah�pler�n�n kapsama g�ren Başkanlık 
alacaklarını yapılandırab�lmeler� �ç�n 1 Şubat 2021 
tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar başvuru formu �le alacakla 
�lg�l� KOSGEB müdürlüğüne ve KOSGEB a�dat 
alacakları  �ç�n Stratej �  Gel�şt �rme Da�res� 
Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekecek.
VEKALETLE BAŞVURU
Başvuru sah�b�n�n �lg�l� KOSGEB müdürlüğünün 
bulunduğu �l dışında olması hal�nde başvuru, 
bulunduğu �ldek� KOSGEB Müdürlüğüne de 
yapı lab� lecek.  Vek�l  vası tas ıyla  yapı lacak 
başvurularda d�lekçeye noterl�kçe düzenlenen 
vekâletnamen�n eklenmes� ve vekâletnamen�n 
başvuru yetk�s�n� �çer�yor olması şartı aranacak.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Peş�n ödemede, borçların tamamının şubat 2021'�n 
s o n  g ü n ü n e  k a d a r  ö d e n m e s �  g e r e k e c e k .
İk� taks�tl� ödemede,  �lk taks�t�n� şubat 2021 sonuna 
kadar ödey�p kalan borcun tamamını n�san 2021 
sonuna ödemes� zorunlu olacak.
7256 sayılı Kanun kapsamındak� borcunu taks�tle 
ödemek �steyen başvuru sah�pler� �se aşağıdak� 
taks�tle ödeme seçenekler�nden b�r�s�n� terc�h 
edecek:6 taks�tle ödeme: Borçların 2021 yılı şubat-
n�san-haz�ran-ağustos-ek�m-aralık aylarında 
ödenmes� gerekecek.
 9 taks�tle ödeme: Borçların 2021 yılı 
şubat-n�san-haz�ran-ağustos-ek�m-aralık, 2022 yılı 
şubat-n�san-haz�ran aylarında ödenmes� gerekecek.
 12 taks�tle ödeme: Borçların 2021 yılı 
şubat-n�san-haz�ran-ağustos-ek�m-aralık, 2022 yılı 
şubat-n�san-haz�ran-ağustos-ek�m-aralık aylarında 
ödenmes� gerekecek.

Varlık Barışı’nda Kurallar  
Belirlendi...
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarını Türkiye ekonomisine kazandıranlar, vergi 
incelemesine tabi tutulmayacak.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Alanların Dikkatine!
Yüz yüze eğitim sonucunda alınan katılım belgeleri 31 Aralık 2020 
tarihine kadar geçerli olacak.

KOSGEB 
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VARLIK BARIŞI’NDA
KURALLAR BELİRLENDİ...

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını Türkiye ekonomisine kazandıranlar, vergi incelemesine tabi tutulmayacak.

M�ll� ekonom�ye kazandırılacak

 Konuya �l�şk�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� 
Başkanlığının "Bazı Varlıkların Ekonom�ye Kazandırılması 
Hakkında Genel Tebl�ğ" Resm� Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle kanuna eklenen geç�c� 93'üncü madde hükümler�n�n 
uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlend�.

 Tebl�ğ, gerçek ve tüzel k�ş�ler�n yurt dışında bulunan para, 
altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçlarının 
yurda get�r�lerek m�ll� ekonom�ye kazandırılmasını kapsıyor.

 Serbestçe tasarruf etme �mkanı

 Yurt �ç�nde bulunan ancak gel�r ve kurumlar verg�s� 
mükellefler�n�n kanun� defter kayıtlarında yer almayan para, altın, 
döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçları �le 
taşınmazların, verg� da�res�ne b�ld�r�lerek kanun� defter kayıtlarına 
alınab�lmes� de tebl�ğ kapsamında yer alıyor.

Yurt dışında bulunan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer 
sermaye p�yasası araçlarını, 30 Haz�ran 2021'e kadar Türk�ye'dek� 
banka veya aracı kurumlara b�ld�ren gerçek ve tüzel k�ş�ler, söz 
konusu varlıkları serbestçe tasarruf edeb�lecek.

 Bu b�ld�r�mler�n, yetk�l� kılınmış vek�ller veya kanun� 
tems�lc�ler tarafından da yapılab�lmes� mümkün olacak.

 Verg� �ncelemes� yapılmayacak

Gerçek ve tüzel k�ş�lerce, yurt dışında bulunan varlıklar, bankalara 
veya (menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçlarına münhasır 
olmak üzere) aracı kurumlara b�ld�r�leb�lecek.

 Varlıklara �l�şk�n verg� da�reler�ne herhang� b�r b�ld�r�mde 
bulunulmayacak. Bu kapsamda b�ld�r�len varlıklar neden�yle h�çb�r 
suretle verg� �ncelemes� ve verg� tarh�yatı yapılmayacak. 

 Varlıklar 3 ay �ç�nde Türk�ye'ye get�r�lecek

 Bu hükümden faydalanılab�lmes� �ç�n b�ld�r�me konu 
ed�len varlıkların, b�ld�r�m�n yapıldığı tar�hten �t�baren 3 ay �ç�nde 
Türk�ye'ye get�r�lmes� veya Türk�ye'dek� banka ya da aracı 
kurumlarda açılacak b�r hesaba transfer ed�lmes� gerekecek.

 Türk�ye'dek� banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba 
�lg�l� varlığın transfer� �şlemler�nde, b�ld�r�mde bulunan hesap sah�b� 
�le yurt dışından varlığı transfer eden�n farklı k�ş�ler olmasının, söz 
konusu hükümden faydalanılması açısından herhang� b�r önem� 
bulunmayacak.

 B�ld�r�mde bulunanlardan belge �stenmeyecek

 Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka 
veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 tar�h� 
�t�barıyla kanun� defterlerde kayıtlı olan kred�ler�n en geç 30 Haz�ran 
2021 tar�h�ne kadar kapatılmasında kullanılab�lecek. Defter 
kayıtlarından düşülmes� kaydıyla, borcun ödenmes�nde kullanılan 
varlıklar �ç�n Türk�ye'ye get�r�lme şartı aranmayacak.

 Yurt dışında bulunan ancak kapsama g�rmeyen varlıklar 
(örneğ�n taşınmazlar) 30 Haz�ran 2021'e kadar kapsamdak� 
varlıklara dönüştürülmek suret�yle söz konusu madde hükümler� 
çerçeves�nde Türk�ye'ye get�r�leb�lecek.

 Öte yandan tebl�ğde, yurt dışında bulunan varlıkların 
b�ld�r�m�yle banka veya aracı kurumlarca yapılacak �şlemler de 
düzenlend�. B�ld�r�me konu ed�len varlıklara �l�şk�n banka veya aracı 
kurumlar tarafından, b�ld�r�mde bulunanlardan herhang� b�r belge 
�sten�lmeyecek. 

 Türk�ye'de bulunan varlıkların b�ld�r�m�

 Türk�ye'de bulunan ancak kanun� defter kayıtlarında yer 
almayan, para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye 
p�yasası araçları �le taşınmazlar, 30 Haz�ran 2021'e kadar gel�r 
veya kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�reler�ne 
elektron�k ortamda b�ld�r�leb�lecek.

 Taşınmazlar dışındak� b�ld�r�me konu varlıkların, gel�r 
veya kurumlar verg�s� mükellefler�nce banka veya aracı 
kurumlardak� hesaplara yatırılması gerekecek.

 Taşınmazların ayn� sermaye olarak konulmak suret�yle 
�şletme kayıtlarına alınması hal�nde de sermaye artırım kararının 
b�ld�r�m tar�h� �t�barıyla alınmış olması ve söz konusu kararın 
b�ld�r�m tar�h�n� �zleyen onuncu ayın sonuna kadar t�caret s�c�l�ne 
tesc�l ed�lmes� kaydıyla, bu madde hükümler�nden 
faydalanılab�lecek.

 Ş�rket varlıkları

 Ş�rketler�n kanun� tems�lc�ler�, ortakları ya da ş�rket veya 
ş�rket�n ortakları adına �lg�l� düzenleme kapsamına g�ren varlıkları, 
ş�rket adına b�ld�r�lmek suret�yle kanun hükümler�nden 
yararlanılab�lecek.

 Ş�rket veya ş�rket ortaklarına a�t olduğu halde ş�rket�n 
kanun� tems�lc�ler�, ortakları veya vek�ller� dışındak� k�ş�lerce 
tasarruf ed�len varlıklar, söz konusu madde hükümler� çerçeves�nde 
ş�rket adına b�ld�r�me konu ed�leb�lecek.

 Ayrıca gerçek k�ş�lere a�t olduğu halde bu k�ş�ler�n ortağı 
veya kanun� tems�lc�s� oldukları yurt dışındak� ş�rketlerce tasarruf 
ed�len varlıkların da �lg�l� gerçek k�ş�ler adına b�ld�r�me konu 
ed�lmes� hal�nde madde hükmünden yararlanılab�lecek.

 Ancak b�ld�r�m dışındak� nedenlerle yapılacak �nceleme 
esnasında söz konusu varlıkların ş�rket veya ş�rket ortaklarına ya da 
gerçek k�ş�lere a�t olduğunun �spat ed�lmes� gerekecek.

 Türk l�rası karşılığı bedeller� esas alınacak

 Varlıkların verg� da�reler�ne b�ld�r�lmes�nde, Türk l�rası 
c�ns�nden para �t�bar� (nom�nal) değer�yle, altın ray�ç bedel�yle, 
döv�z Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuruyla, 
menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçlarından pay senetler�, 
varsa borsa ray�c�yle, borsa ray�c� yoksa ray�ç bedel�yle, bu bedel 
tesp�t ed�lem�yorsa alış bedel�yle, alış bedel� de bell� değ�lse �t�bar� 
(nom�nal) değer�yle hesaplanacak.B�ld�r�mlerde söz konusu 
varlıkların Türk l�rası karşılığı bedeller� esas alınacak.

 Yurt dışında bulunan varlıkların, ş�rket adına b�ld�r�lmes� 
durumunda �lg�l� ş�rket, şahıslar adına b�ld�r�lmes� hal�nde bu 
şahısların kend�ler�, düzenlemen�n sağladığı �mkanlardan 
yararlanab�lecek. Ş�rket adına b�ld�r�me konu ed�len varlıklar, 
ş�rket�n kanun� defter kayıtlarına �nt�kal ett�r�leb�lecek. 
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

TUTSO
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UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 

EĞİTİMİ ALANLAR DİKKAT!

Yüz yüze eğitim 
sonucunda alınan 

katılım belgeleri 31 
Aralık 2020 tarihine 

kadar geçerli 
olacak.

2010-2020 yılları arasında sınıf 
ortamındak� eğ�t�m sonucunda 
alınan uygulamalı g�r�ş�mc�l�k 

eğ�t�m� katılım belgeler�, 
31 Aralık 2020 tar�h�ne kadar 

geçerl�l�ğ�n� koruyacak.

KOSGEB, 2010 yılında başladığı uygulamalı g�r�ş�mc�l�k 
eğ�t�mler� aracılığıyla yaklaşık b�r buçuk m�lyon g�r�ş�mc� 
adayına eğ�t�m vererek katılım belges� sah�b� yaptı.

 2019 yılının temmuz ayında onl�ne g�r�ş�mc�l�k platformu 
olan KOSGEB e-Akadem� hayata geç�r�ld�. E-Akadem� �le 
https://lms.kosgeb.gov.tr/ adres�nden onl�ne g�r�ş�mc�l�k 
eğ�t�mler�ne başlandı.
 Yüz yüze eğ�t�mler �le onl�ne g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�, 2020 
yılı başına kadar b�r arada devam ett�.
 KOSGEB, 2020 yılı �t�bar�yle tamamen Bürokras�n�n 
Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleşt�r�lmes� programının da b�r 
parçası olan onl�ne g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�ne geçt�.
 KOSGEB e-Akadem�'n�n başladığı temmuz 2019'dan bu 
yana 123 b�n g�r�ş�mc� adayı geleneksel g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m� katılım 
belges�n� aldı. Yaklaşık 51 b�n g�r�ş�mc� adayı da eğ�t�mler�n� 
tamamlayarak �ler� g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m� katılım belges�n�n sah�b� 
oldu.

 2010-2020 yılları arasında sınıf ortamındak� eğ�t�m 
sonucunda alınan uygulamalı g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m� katılım 
belgeler�, 31 Aralık 2020 tar�h�ne kadar geçerl�l�ğ�n� koruyacak.
 Yüz yüze eğ�t�m sonucunda alınan 'Uygulamalı 
G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�m�' katılım belges� sah�pler�nden �ş yer� 
açanların başvuru şartlarını sağlamaları hal�nde 31.12.2020 
tar�h�ne kadar Geleneksel G�r�ş�mc� Destek Programına ya da 
İler� G�r�ş�mc� Destek Programlarına başvurmaları gerek�yor.
 Yüz yüze eğ�t�m sonucunda alınan 'Uygulamalı 
G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�m�' katılım belges� sah�b� olup henüz �ş yer� 
açmamış olanların �se, daha sonra �ş yer� açmaları durumunda 
geçerl�l�k süres� neden�yle b�r mağdur�yet yaşamamaları �ç�n �ş 
yerler�n� açmadan  adres�nden  'Onl�ne https://lms.kosgeb.gov.tr/
G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�mler�n�'  alarak tamamlamaları tavs�ye ed�l�r.
K a y n a k  : 
https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/detay/7620/uygulamal�-
g�r�s�mc�l�k-eg�t�m�-alanlar�n-d�kkat�ne

ODAMIZA OLAN

AİDAT
BORÇLARINIZI

YAPILANDIRIYORUZ!
SON BAŞVURU TARİHİ

31.01.2021
Bilgi İçin:+90356 275 12 14 www.turhaltso.org.tr

TUTSO

https://lms.kosgeb.gov.tr/
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PERAKENDE TİCARETE
DÜZENLEME GELİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, 
sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler yapılmasının 
gündemde olduğunu belirterek, geleneksel perakendeciliğin desteklenmesi, coğrafi 
işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılmasının bu çalışma 
kapsamında yer aldığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın organlarından Sabah 
gazetes�n�n sektördek� 35. yılı dolayısıyla düzenlenled�ğ� "Sabah 35. Yaş 
Sektör Buluşmaları" Programında "Perakende Panel�"n�n açılış 
konuşmasını yaptı.

 Perakende t�caret sektörünün, Türk�ye'dek� t�car� faal�yetler 
bakımından oldukça öneml� b�r yer tuttuğunu, �st�hdama katkı 
sağladığını vurgulayan Pekcan, Türk�ye'de bulunan 3,2 m�lyondan fazla 
�şletmen�n yaklaşık 733 b�n�n�n perakende sektöründe faal�yet 
gösterd�ğ�n�, sektör c�rosunun yaklaşık 931 m�lyar l�ra olduğunu bel�rtt�.

 Pekcan, sektörde �st�hdam ed�len çalışan sayısının 2 m�lyonun 
üzer�nde olduğuna d�kkat� çekerek, özell�kle günümüzde, sağlıklı b�r 
gelecek v�zyonu �ç�n organ�ze perakendec�l�k, geleneksel 
perakendec�l�k, e-t�caret ve tüket�c� boyutlarının b�r arada ele alınması 
gerekt�ğ�n� vurguladı.

 Bu unsurların b�rb�rler�n� tamamlayan ve destekleyen n�tel�kte 
�şlev göstermes�n�n perakende sektörünün sürdürüleb�l�r gel�ş�m� �ç�n 
elzem olduğuna �şaret eden Pekcan, "T�caret Bakanlığı olarak tüm 
pol�t�kalarımızı bu anlayış ve hassas�yetle şek�llend�rme gayret�ndey�z." 
�fades�n� kullandı.

 Bakan Pekcan, organ�ze perakendec�l�ğ�n, ekonom�k 
faal�yetler�n ve �st�hdamın kayıt altında tutulması yönünde yadsınamaz 
b�r değer sağladığını bel�rterek, şöyle konuştu:

 "Keza büyük ölçekl� perakendec�l�k faal�yetler� markalaşma, 
küresel marka yaratma ve küresel tedar�k z�nc�rler�ne entegrasyon 
noktasında da öneml� avantajlar sunmaktadır. Türk�ye elbette; hızla 
gel�şen b�r ülke olarak, markalaşmaya ve küresel değer z�nc�rler�ne 
büyük önem vermekted�r. Perakende ve e-t�caret sektörler�m�z 
�çer�s�nden küresel markaların çıkması, her zaman �ç�n arzu ett�ğ�m�z ve 
d e s t e k l e y e c e ğ � m � z  b � r  d u r u m d u r . "
 Pekcan, Türk�ye'de hem genel manada t�car� altyapının 
�y�leşt�r�lmes� hem de perakendec�l�k sektörü özel�nde sektörel 
altyapının etk�nleşt�r�lmes� �ç�n tekn�k ve mevzuat çalışmalarının devam 
ett�ğ�n� aktararak, şunları kaydett�:

 "Perakende t�caret sektörüne yönel�k �lk yasal düzenleme 
n�tel�ğ� taşıyan 6585 sayılı Perakende T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında 
Kanunda, sektörün değ�şen d�nam�k yapısına bağlı olarak sektörden 
gelen talepler�n karşılanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların 
g�der�lmes� amacıyla bell� değ�ş�kl�kler yapılması gündemded�r. 
Ülkem�z �ç�n büyük önem taşıyan geleneksel perakendec�l�ğ�n 
desteklenmes�, coğrafi �şaretl� ürünler ve yöresel ürünlere yönel�k 
farkındalığın arttırılması, bu ürünlerde markalaşmasının sağlanması ve 
ürünler�n p�yasada daha fazla pazar payına sah�p olmasının 
desteklenmes� bu çalışmalarımız kapsamında yer almaktadır. Özell�kle 
esnaf ve sanatkar �şletmeler� �le m�kro t�car� �şletmelere bell� avantajlar 
sağlanması ve rekabet güçler�n�n desteklenmes� �ç�n tedar�k ve dağıtım 
kooperat�fler�n�n kuruluşlarının kolaylaştırılması, bu tür kooperat�flere 
�şlerl�k ve kurumsal k�ml�k kazandırılarak �st�krarlı b�r şek�lde faal�yet 
göstereb�lmeler�n�n desteklenmes� hedeflenmekted�r."

- "e-t�caret�n gel�ş�m� �le �lg�l� çalışmaları t�t�zl�kle sürdürüyoruz"

 Bakan Pekcan, d�j�talleşme odaklı gel�şen küresel 
ekonom�s�nde, e-t�caret faal�yetler�n� çok �y� �rdelemek gerekt�ğ�n�n 
altını ç�zerek, e-t�caret sektörünü doğru değerlend�rerek stratej�ler� 

doğru bel�rlemek gerekt�ğ�n� söyled�.

 Hızla gel�şen ve der�nleşen d�j�tal ekonom� çerçeves�nde, e-
t�caret� perakendec�l�k sektörünün gel�ş�m� �ç�n stratej�k b�r araç olarak 
kullanma noktasında doğru pol�t�kalarla devam etmen�n önem�ne �şaret 
eden Pekcan, T�caret Bakanlığı olarak e-t�caret�n gel�ş�m� �le �lg�l� 
çalışmaları t�t�zl�kle sürdürdükler�n� bel�rtt�. Pekcan, Bakanlığın bu 
konudak� faal�yetler� ve destekler� hakkında da b�lg�ler verd�.

- "Bakanlığımızın tüket�c� hakları �le �lg�l� çalışmaları çok boyutlu"

 Pekcan, modern b�r perakendec�l�k sektörünün varlığı ve 
devamı �ç�n, tüket�c� �l�şk�ler� ve tüket�c� hakları �le �lg�l� uygulamaların 
da en yaygın ve en etk�n b�ç�mde tatb�k ed�l�yor olması gerekt�ğ�ne 
d�kkat� çekerek, tüccar ve müşter� arasındak� karşılıklı hak ve 
yükümlülükler ne kadar düzenl� b�r b�ç�mde uygulanırsa sektörün de o 
kadar sağlam b�r zem�nde faal�yetler�n� sürdüreceğ�n� b�ld�rd�.

 Bakanlığın, tüket�c� uygulamaları ve tüket�c� hakları �le �lg�l� 
çalışmalarını çok boyutlu olarak sürdürdüğünü anlatan Pekcan, şöyle 
devam ett�:

 "12 Mart tar�h�nde yayımlanan ve önümüzdek� sene �ç�nde 
yürürlüğe g�recek olan, 7223 Sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k 
Düzenlemeler Kanunu, firmaların �zleneb�l�rl�ğ�, ürün sorumluluğu 
tazm�natı, ürünler�n tüket�c�den ger� çağrılab�lmes�, �hracatta Türk malı 
�majının güçlend�r�lmes� ve e-t�caret hususlarında öneml� yen�l�kler 
get�rmekted�r. Y�ne bu yıl �çer�s�nde, �k�nc�l düzenlemeler bağlamında, 
'Satış Sonrası H�zmetler', 'Garant� Belges�' ve 'Tanıtma ve Kullanma 
Kılavuzu' yönetmel�kler�nde yaptığımız değ�ş�kl�klerle tüket�c�ler�n 
koruma alanı gen�şlet�lm�şt�r."

- "Sağlıkta olduğu g�b� ekonom�de de mücadelem�z etk�nl�kle 
sürecek"

 Kov�d-19 salgınının tüm dünyada gündel�k hayatı olumsuz 
etk�led�ğ�n�, özell�kle KOBİ'ler ve esnaf-sanatkarlar �ç�n sıkıntılı b�r 
sürec� tet�kled�ğ�n� bel�rten Pekcan, "Her zaman olduğu g�b�, bu 
olağanüstü süreçte de T�caret Bakanlığı olarak, tüm sektör 
kuruluşlarımızdan, tüm esnaf-sanatkar kuruluşlarımızdan gelen 
talepler�, hem kend� bakanlığımızda değerlend�rd�k hem de �lg�l� d�ğer 
bakanlıklarımız nezd�nde tak�b�n� yaptık. İlet�len sorunlar ve talepler, 
çözüm öner�ler� �le b�rl�kte Sayın Cumhurbaşkanımız l�derl�ğ�nde, 
Cumhurbaşkanlığı kab�nes� tarafından hassas�yetle ele alındı." d�ye 
konuştu.

 Bakan Pekcan, bu zorlu süreçte, �şletmeler ve esnaf-sanatkarın 
yanında olmak �ç�n verg�, �st�hdam ve finansman noktalarında pek çok 
kolaylık tanındığını �fade ederek, şunları söyled�:

 "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu 
Ekonom�k İst�krar Kalkanı Tedb�r Paket� olmak üzere, çeş�tl� destek 
mekan�zmaları hayata geç�r�lm�şt�r. Sürec�n g�d�şatına göre de yen� 
destekler hayata geç�r�lmeye devam ed�lmekted�r. Son olarak, Sayın 
Cumhurbaşkanı'mızın takd�rler� �le özell�kle esnaf-sanatlarımıza 
yönel�k k�ra ve doğrudan gel�r desteğ� �le �lg�l� adımlar atılmıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanı'mızın r�yaset�nde, sağlık alanında olduğu g�b�, 
ekonom�k alanda da mücadelem�z etk�nl�kle sürecekt�r. Devlet-m�llet 
dayanışması �le bu sürec� mümkün olan en az kayıpla atlatıp güçlü 
b�ç�mde yolumuza devam edeceğ�z."
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