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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) işbirliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye 100 
Programı kapsamında; Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, 22 Aralık 2020 Salı 
günü çevrimiçi olarak düzenlenen törende açıklandı. 

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 

2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi. 

Kısa Çalışma 
Ödeneği ve Başvuru
Süresi Uzatıldı...

S5

S3

Otopark Yönetmeliğinin
Yürürlük Tarihi 3 Ay
Ertelendi...

Tebliğe göre ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, 
ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf 
öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak.

İndirimli KDV Oranı 
31 Mayıs 2021 

Tarihine Kadar 
Uzatıldı...

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer 
Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar 
Uzatıldı...

ŞİRKETLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI!

S5

S5 S4

Özel okul öğrencilerine verilen eğitim 
desteği ödemelerine ilişkin tebliğ 
Resmi Gazete'de Yayımlandı...

Kısa çalışma başvuru süres� 31 
Ocak 2021'e, kısa çalışma 
ödeneğ� �se 28 Şubat 2021'e 
kadar uzatıldı. Başvurular e-
Devlet üzer�nden yapılab�lecek.
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

TUTSO



Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

03

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 

2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi. 

ŞİRKETLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI!

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB), TEPAV ve TOBB 
ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türk�ye 100 Ödül 
Tören�'nde, Türk�ye'n�n 2016-2018 dönem�ndek� satış gel�r� 

artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen �lk 100 ş�rket� 
kamuoyuna �lan ed�ld�. Ankara merkezl� G�ntek İnşaat AŞ yüzde 
4357,5'l�k oranı �le en hızlı büyüyen ş�rket oldu. Sıralamada; 
İstanbul'dan FS Dış T�caret �k�nc�, Ankara firması Profen Savunma 
ve Güvenl�k Teknoloj�ler� üçüncü, İstanbul'dan Ravago Chem�cals 
Turkey K�myasal Hammadde firması dördüncü, y�ne İstanbul 
merkezl� SBS B�l�msel B�o Çözümler de beş�nc�l�ğ� aldı. TOBB 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve T�caret Bakanı Ruhsar 
Pekcan'ın da katıldığı ödül tören� web�nar üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.   
 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de onl�ne 
olarak katıldığı program konuşan TOBB Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Türk�ye 100 l�stes� hazırlanırken, başvuran 
ş�rketler�n son 2 yıl, yan� 2016-2018 arası c�ro artış hızının, d�kkate 
alındığını �fade ett�.
  Türk�ye'n�n en hızlı büyüyen 100 ş�rket�n�n, bu dönemdek� 
ortalama büyümes�n�n, yüzde 511 olduğunu açıklayan 
H�sarcıklıoğlu, “Bu çok çarpıcı b�r rakam. Çünkü Türk�ye'dek� 
m�ll� gel�r artışının 12 kat üzer�nde b�r performans gösterd�ler. Y�ne 
aynı süre �ç�nde, çalışan başı üret�mler�n�, yan� ver�ml�l�kler�n� �se, 
ortalama yüzde 221 artırdılar. 2018 yılında her b�r ş�rket ortalama, 
79 m�lyon TL'l�k satış yaptı. Y�ne her b�r� ortalama 111 k�ş�ye 
�st�hdam sağladı. 2016-2018 dönem�nde Türk�ye 100 ş�rketler�n�n 
�st�hdamı yüzde 86 arttı. Türk�ye 100 ş�rketler�n�n yüzde 63'ü 

�hracat yapıyor. Tam 67 farklı ülkeye �hracat gerçekleşt�r�yor. 
Böyles�ne büyük başarılar gösteren ve Türk�ye 100'e g�rmeye hak 
kazanan ş�rketler�m�zle �ft�har ed�yor, heps�n� yürekten 
kutluyorum” d�ye konuştu.
 -Yen�l�kç� ve sürdürüleb�l�r ş�rketler
  Buradak� ş�rketler�n, hem genç, hem yen�l�kç�, hem de 
sürdürüleb�l�r ş�rketler olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı, 
Türk�ye 100 ş�rketler�n�n yaş ortalamasının yaklaşık 13 yıl 
olduğunu söyled�. 2020'dek� Türk�ye 100 l�stes�ne g�ren 
ş�rketlerden 24'ünün, geçen yıl da Türk�ye 100 l�stes�nde yer 
aldığına �şaret eden H�sarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türk�ye 100 
ş�rketler� herkes�n b�ld�ğ� �şler�, çok farklı b�r anlayışla yapıyorlar. 
D�j�tal teknoloj�y� çok �y� kullanıyorlar. Çalışanların eğ�t�m�ne 
ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem 
ver�yorlar. Yüksek b�r çevre b�l�nc�yle “sıfır atık” anlayışıyla 
çalışıyorlar. Burada çok öneml� �k� nokta daha var. Türk�ye 100 
l�stes�n�n bölgesel dağılımı da oldukça d�kkat çek�c�. L�stede 3 
büyük şeh�r dışında, 25 şehr�m�zden ş�rketler var. Anadolu'nun 
yüksel�ş�, burada da açık b�r şek�lde görülüyor. Sektörler açısından 
da y�ne �lg�nç b�r dağılım var. L�stede b�l�ş�mden, telekoma; 
�nşaattan, loj�st�ğe; gıdadan, tekst�le; plast�kten, mak�neye kadar, 
çok sayıda farklı sektörden ş�rketler bulunuyor.
 Bu çeş�tl�l�k aslında, ülkem�zde her sektörde fırsatlar 
olduğunun; doğru �ş model�yle her sektörde başarının 
yakalanab�leceğ�n�n, en güzel �spatı. Türk�ye 100 ş�rketler�yle �lg�l� 
anal�zler�n olduğu k�tapçığa, tören sonunda web s�tem�zden 
er�şeb�leceks�n�z.
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TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 
ŞİRKETLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI!
Türk�ye 100'ün önem� ned�r?
  Türk�ye 100'ü 3 nedenle çok önemsed�kler�n� bel�rten 
H�sarcıklıoğlu şunları söyled�:
  “B�r�nc�s� şu; B�l�yorsunuz b�z�m kültürümüzde güzel b�r 
söz var: “mar�fet �lt�fata tab�d�r”. İşte �lt�fatı en çok hak edenler, bu 
ülken�n zeng�nleşmes�nde öncü rol üstlenen, verg� ödeyen, üreten, 
�hracat yapan ve �st�hdam sağlayan, g�r�ş�mc�ler�m�z. Hele k�, 
böyle b�r dönemde, büyük başarılar elde eden ş�rketler�, 
Türk�ye'n�n en hızlı büyüyen 100 ş�rket�n� takd�r etmek, onlara 
teşekkür etmek �st�yoruz. İk�nc� olarak; İy� yönet�len, geleceğ� 
parlak olan bu ş�rketler�n, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla 
büyümeler�n� �st�yoruz. İşte bunun �ç�n, Türk�ye'n�n en hızlı 
büyüyen 100 ş�rket�n� herkese tanıtıyoruz. Yatırımcıya ve 
müşter�ye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt �ç�nde 
değ�l, yurt dışında da akt�f olmaları, �hracat yapmalarını �st�yoruz. 
Bunun �ç�n destek oluyoruz. Bu �şe önem vermem�z�n üçüncü 
neden� de şu; Bu çağda zeng�nleşmen�n, kalkınmanın anahtarı 
g�r�ş�mc�l�k. B�z�m de daha fazla g�r�ş�mc�ye �ht�yacımız var. 
B�l�yorsunuz g�r�ş�mc�l�k de heves �ş�. İşte Türk�ye 100 
yarışmasıyla, g�r�ş�mc� rol modeller�m�z�n sayısı artsın �st�yoruz. 
Buradak� her ş�rket, yen� g�r�ş�mc�lere örnek olsun �st�yoruz. Bütün 
gençler�m�z�n, kadınlarımızın, bu başarı h�kâyeler�n� duymalarını 
�st�yoruz. Duysunlar k�, onlar da g�r�ş�mc� olmaya daha fazla heves 
ets�nler. Türk�ye 100 programına başvurmuş, ancak �lk 100 arasına 
g�remem�ş ş�rketler�m�ze de seslenmek �st�yorum; s�zler 2016-
2018 dönem�ndek� ortalama %98 büyüdünüz. Bu başarılarından 
dolayı bu ş�rketler�m�z� de tebr�k ed�yorum. L�steye g�remed�m 
d�ye asla üzülmey�n, gelecek yılın programını yakın zamanda 
duyuracağız. Oraya mutlaka başvurun.”
  İç�nden geç�len bu zorlu pandem� dönem�nde asla 
karamsarlığa kapılmamak gerekt�ğ�ne d�kkat çeken H�sarcıklıoğlu 
“Zor şartlar karşısında asla yılmamalıyız. Çünkü g�r�ş�mc� 
karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü 
olarak d�yoruz k�, dün yapab�ld�ysek, bugün de yapab�l�r�z.  
Türk�ye'n�n dünyanın en büyük ekonom�ler� arasında yer�n� 
almasını ve l�der ülke hal�ne gelmes�n�, hep b�rl�kte çalışarak 
sağlayacağız” ded�.
- T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan
  T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuşmasında, Avrupa 
B�rl �ğ�  (AB) � le  B�rleş�k Krall ık arasındak�  sürec�n 
tamamlanmasını yak�nen tak�p ett�kler�n� bel�rterek, "En kısa 
sürede B�rleş�k Krallık �le �mzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu 
�le paylaşmayı umuyoruz." ded�.  
 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB), TEPAV ve 

TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türk�ye 100 Ödül 
Tören�, T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu'nun katılımıyla sanal ortamda gerçekleşt�r�ld�.
 Bakan Pekcan, ödül tören�n�n açılışında yaptığı 
konuşmada, büyüme performansları �le d�kkat� çeken ş�rketler�n 
ödüllend�r�ld�ğ� bu etk�nl�ğ�, ş�rketler�n ulusal ve uluslararası 
kamuoyunda daha da görünür hale gelmeler�ne katkı sağlaması 
bakımından oldukça değerl� bulduğunu �fade ett�.
 Türk�ye'n�n genç ve d�nam�k b�r ülke olduğunu d�le 
get�ren Pekcan, hızlı büyüme, kalkınma ve dünyanın en üst gel�r 
grubundak� ülkeler arasına g�rme hedefler� çerçeves�nde daha fazla 
katma değer üretmek, daha fazla �hracat yapmak b�l�nc�yle 
çalışmalarını sürdürdükler�n� söyled�.
 Pekcan, son yıllarda t�caret savaşları ve yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgınının dünya ekonom�ler� üzer�ndek� 
etk�s�ne d�kkat� çekerek, salgının küresel ekonom�de hem arz hem 
de talep yönlü b�r şok yarattığını bel�rtt�. Pekcan, 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra görülen en c�dd� küresel ekonom�k daralmanın 
yaşandığını ve bunun etk�s�n�n devam ett�ğ�n� vurguladı.
 Bugün �t�barıyla ABD'dek� yönet�m değ�ş�kl�ğ�n�n, 
ABD'n�n küresel t�carete �l�şk�n pol�t�ka terc�hler�nde b�r 
değ�ş�kl�ğ� beraber�nde get�reb�leceğ�n� kaydeden Pekcan, 
"Özell�kle yen� b�r transatlant�k �ş b�rl�ğ� yaklaşımı göreb�l�r�z." 
ded�.
 
En hızlı büyüyen 100 ş�rket sıralamasında �lk ona g�ren 
firmalar şöyle:
-GİNTEK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. 
(ANKARA)
- FS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (İSTANBUL)
- PROFEN SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ANKARA)
-  R AVA G O  C H E M I C A L S  T U R K E Y  K İ M YA S A L 
HAMMADDELER SATIŞ VE PAZ. A.Ş. (İSTANBUL)
- SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
(İSTANBUL)
- TİS TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. (ANKARA)
- FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ 
VE TİCARET LTD. ŞTİ. (ANTALYA)
- OLMETSAN METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. 
ŞTİ. (KOCAELİ)
- DESİRD TASARIM ARGE UYG. ELEK. DESTEK İTH. İHR. 
SAN. TİC. LTD ŞTİ (ANTALYA)

İndirimli KDV Oranı 31 Mayıs 2021 
Tarihine Kadar Uzatıldı...

193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes� �le 5520 sayılı Kurumlar 
Verg�s� Kanununun 15 �nc� maddes�nde yer alan tevk�fat oranlarını bel�rleme yetk�s� 
çerçeves�nde, 31/7/2020 tar�hl� ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 
kooperat�flere, vakıflara (mazbut vakıflar har�ç), derneklere a�t taşınmazlara, 
yabancı devletlere, yabancı kamu �dare ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara a�t 
d�plomat�k statüsü bulunmayan taşınmazlara ve Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� 
maddes�nde yazılı mal ve hakların k�ralanması karşılığında bunlara yapılan 
ödemelerde geç�c� sürel�ğ�ne bel�rlenen tevk�fat oranlarının yürürlük süres� , 
1/1/2021 tar�h�nden başlamak üzere 31/5/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dah�l) geçerl� 
olmak üzere 5 ay uzatıldı. 
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Otopark 
Yönetmeliğinin Yürürlük
Tarihi 3 Ay Ertelendi!

19 Aralık 2020 tar�hl� Resm� 

Gazete �le yayımlanan Otopark 

Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k 

Yapılmasına Da�r Yönetmel�k 

k a p s a m ı n d a  o t o p a r k 

zorunluluğu ertelend�!

H e r  d a � r e y e  b � r  o t o p a r k 

zorunluluğu get�ren Otopark 

Yönetmel�ğ� beklend�ğ� üzere 

yen�den değ�şt�r�ld�. Çevre ve 

Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından 

19 Aralık 2020 tar�hl� Resm� 

Gazete �le yayımlanan Otopark 

Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k 

Yapılmasına Da�r Yönetmel�k 

k a p s a m ı n d a  o t o p a r k 

zorunluluğu ertelend�!

Kısa Çalışma 
Ödeneği ve Başvuru
Süresi Uzatıldı...

Kısa çalışma başvuru süres� 
31 Ocak 2021'e, kısa çalışma 
ödeneğ� �se 28 Şubat 2021'e 
kadar uzatıldı. Başvurular e-
D e v l e t  ü z e r � n d e n 
yapılab�lecek. 
 K ı s a  ç a l ı ş m a 
ödeneğ� ve başvuru süres�yle 
� lg� l �  Cumhurbaşkanlığı 
karar ı  Resm� Gazete 'de 
yayımlandı.
 Buna göre,  daha 
önce son tar�h� 31 Aralık 
olarak açıklanan kısa çalışma 
başvuru süres� 31 Ocak 
2021'e uzatıldı. Kısa çalışma 
ödeneğ� süres� �se 28 Şubat 
2021 oldu. 
 Daha önce başvuru 
y a p a n  � ş y e r l e r �  k ı s a 
çalışmadan yararlanan �şç�ler� 
� ç � n  y e n �  b a ş v u r u 
y a p m a y a c a k ,  u z a t m a 
kapsamında kısa çalışma 
ödeneğ�nden yararlanmaya 
devam edecekler.
Kısa çal ışma ödemeler� 
�şs�zl�k ödeneğ�nden mahsup 
ed�lmeyecek.
B a ş v u r u l a r  e - d e v l e t 
üzer�nden yapılab�lecek.

Özel Okul Öğrencilerine Verilen Eğitim 
Desteği Ödemelerine İlişkin Tebliğ 
Resmi Gazete’de Yayımlandı...

COVID 19'un Tüketici Harcamalarına

 

Etkisi Bülteni’nin 17.Sayısı Yayımlandı...

Tüket�m eğ�l�mler�n� arz ve talep eksen�nde 
çeş�tl� ver�ler üzer�nden tak�p etmek mümkün 
ancak, �çer�s�nde bulunduğumuz salgın 

sürec�nde yüksek frekanslı ver�lere dayalı güncel� 
gösteren anal�zler önem arz ed�yor. Bu kapsamda, 
“TCMB Banka Kartı ve Kred� Kartı Harcama 
Tutarları” �stat�st�kler� tüket�c� harcamalarının 
haftalık tak�b�ne olanak sağlıyor. Bankalararası Kart 
Merkez� (BKM) Kart Mon�tör araştırması 2017 
ver�ler�ne göre, 10 k�ş�den 7's� ödemeler�nde kred� 
kartını terc�h ed�yor ve günümüzde COVID-19 
neden�yle b�rçok k�ş�n�n ödemeler�nde kred� kartını 
terc�h ett�ğ� b�l�n�yor. Dolayısıyla, tüket�m 
harcamalarının zamanlı tak�b� açısından �lg�l� ver� 
set�n�n tems�l gücü yüksek, elver�şl� b�r kaynak 
olduğu değerlend�r�l�yor.
 COVID-19'un Tüket�c� Harcamalarına 
Etk�s� Bülten�'nde, TCMB Banka Kartı ve Kred� Kartı 
Harcama Tutarları �stat�st�kler� esas alınmakta, 
tüket�c�ler�n haftalık ve aylık banka kartı/kred� kartı 
harcama eğ�l�mler� harcama kalem� ayrıntısında 

haftalık/aylık/yıllık değ�ş�mler üzer�nden anal�z 
ed�lmekted�r.
 Kasım ayında kartlı harcamalar b�r 
öncek� aya kıyasla yüzde 16 azaldı
 Kasım ayı değerler�n�n elde ed�ld�ğ� 6, 13, 
20 ve 27 Kasım haftalarında banka ve kred� kartı 
kullanılarak, sırasıyla, 23,7, 25,6, 23,9 ve 24,6 m�lyar 
TL tutarında �şlem yapıldı. Adet olarak bakıldığında, 
�lg�l� haftalarda sırasıyla, 128, 141, 133 ve 127 m�lyon 
adet �şlem kayded�ld�. Böylece, Kasım 2020'de banka 
ve kred� kartı kullanılarak 97,7 m�lyar TL tutarında 
toplam 529 m�lyon adet �şlem gerçekleşt�r�ld�. Kasım 
2020'de banka ve kred� kartı �le yapılan harcamaların 
tutarı Ek�m 2020'ye kıyasla yüzde 16 azalırken, 
Kasım 2019'a kıyasla �se yüzde 1 arttı. Aynı dönemde 
�şlem aded� �se aylık bazda yüzde 21, yıllık bazda 
yüzde 12 azalış gösterd�. B�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne (15 Mart – 29 Kasım 2019) göre 
kıyaslandığında, 13 Mart – 27 Kasım 2020'de yapılan 
harcamaların tutarı yüzde 11, �şlem aded� �se yüzde 2 
arttı. Kaynak: TEPAV

Kasım Ayında 97,7 Milyar TL kartlı harcama yapıldı, harcamaların 
%28'i internet üzerinden gerçekleşti...
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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


