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BVV Trade Fairs Brno (Çekya) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilenyazıda; Çek Cumhuriyeti Ankara  Büyükelçiliği'nin 07.02.2020 tarihli 

1236/2020 sayılı yazısına atfen, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin İlgili yazısında; Orta Avrupa'nın en büyük 

sergi ve fuar üssü olan BVV Trade Fairs Brno'nun 130.000 metrekare büyüklüğündeki alan ile dünyanın en büyük fuar 

alanlarından biri olduğu vurgulanarak, 2013 ve 2017 yıllarında düzenlenen çeşitli fuarlarda Türkiye'nin de "partner ülke" 

olduğu belirtilmektedir. Yazıda ayrıca; üst düzey resmi heyetlerin iştirak ettiği Brno Sergi sahasında ger sene 50'den fazla 

fuarın gerçekleştiği ve 1 milyonun  üzerinde ziyaretçinin katıldığı belirtilmektedir. 
 

BVV Trade Fairs Brno tarafından düzenlenen söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere https://www.bvv.cz/en/calender-

of-trade-fairs-events/ adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

Danimarka’da Dolandırıcılık Faaliyetleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Kopenhag Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, 

Danimarka'da bir süredir, ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde artış gözlendiği, Danimarka'dan ihracat 

yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyulduğu; Müşavirliğimize danışan Türk 

ithalatçı firma sayı sının da arttığı ve şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına 

web sitesi kuran ve bu web sitelerinde çeşitli ürünlerin satıldığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak 

üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği ve sonrasında web sitelerini kapatarak ortadan 

kaybolduğu ifade edilmektedir. 
 

Söz konusu yazının ekinde ve bir örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" 

başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Diğer Duyurular bölümünde yer alan dokümanda bu şekilde hareket eden 

şahıslara ait web sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntüleri yer almaktadır. 
 

Bu çerçevede, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, özellikle Danimarka'dan ilk kez ithalat 

yapacak firmalarımızın bu durumdan haberdar edilmelerinin ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde benzer şüpheli durumların 

ortaya çıkması halinde Kopenhag Ticaret Müşavirliğimize danışmaları yönünde uyarılmalarının önem arz ettiği 

vurgulanmaktadır. 
 

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; KOSGEB ’in yazısına atfen, işletmelerin mevcut durumlarını, 

sektörünün gelişimini ve sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde 

alacakları kararlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan İşletme Değerlendirme Raporu'nun e-devlet üzerinden erişime 

açıldığı ifade edilmektedir. 

 

Yazıda devamla İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR); "İşletme Künye Bilgileri", "Genel Sıralama", "İnsan 

Kaynakları", "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma", "Verimlilik", "İhracat", ve "Finansman" olmak üzere yedi bölümden 

oluştuğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerinden 

hazırlandığı bildirilmektedir. 
 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Bahse konu mevzuat değişikliği ile ilgili detaylı bilgiye https://ticaret.gov.tr/gumruk-

islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi adresinden ulaşılabileceği 

belirtilmiştir. 

 BULANCAK
  TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ekonomik kalkınma, 

Türkiye’nin hür, müstakil, 

daima daha kuvvetli, daima 

daha refahlı Türkiye 

idealinin bel kemiğidir.                                                                                             

K.ATATÜRK

        www.bulancak-tso.org.tr       facebook.com/Bulancak-Ticaret-ve-Sanayi-Odası twitter.com/Bulancak_TSO

https://www.bvv.cz/en/calender-of-trade-fairs-events/
https://www.bvv.cz/en/calender-of-trade-fairs-events/
http://www.tobb.org.tr/
https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi
https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi
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Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Avrupa Parlamentosu, Çin pazarının büyüklüğünü, 

ekonomik potansiyelini ve KOBİ lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin de bulunan 

Avrupa KOBİ lerini destekleyecek AB Yardım Merkezi ni kurma kararı almıştır. 
 

Bu çerçevede, Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" 

kapsamında, "Çin de AB KOBİ Yardım Merkezi (EU SME Centre in China)" başlıklı bir proje teklif çağrısı 

yayınlanmıştır. 
 

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, yazı ekindeki 

bilgi notunda yer alan internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak 

yetkilendirilmiştir. 
 

21.Kamu Kalite Sempozyumu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Amacı kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, yönetim kalitesi konusunda farkındalık oluşturmak 

olan Kamu Kalite Sempozyumu 2000 yılından bu yana düzenlenmektedir. 
 

Bu sene 21.si düzenlenen Kamu Kalite Sempozyumu Birliğimiz ev sahipliğinde Türkiye Kalite Derneği işbirliğinde 

26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. 
 

Sempozyum Birliğimiz Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımı ile gerçekleştirilecek, ana oturumlarda 

ise TBMM Eski Başkanı Sayın Cemil Çiçek ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın 

Güven Sak yer alacaktır. 
 

Sempozyuma ilişkin program ekte sunulmakta olup, bu senenin ana teması "Geleceği Şekillendirmek" olarak 

belirlenmiştir. Sempozyuma katılmak isteyenlerin 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar http://kks.tobb.org.tr  

adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
 

Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından TOBB a gönderilen 24.02.2020 tarihli ve 92097133-821.05-E.532281 

sayılı yazıda; 
 

- Bakanlık tarafından 1987 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri 

kapsamında yapılan ve 2001 yılından itibaren uluslararası boyutta her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kongresinin onuncusunun "3-6 Mayıs 2020" tarihleri arasında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri" mottosu 

ile İstanbul Kongre Merkezi nde gerçekleştirileceği, 
 

- Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri" mottosu doğrultusunda 

işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, çalışan-

işveren-İSG profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere 

ulaştırılmasını sağlamak amacıyla işyerlerine yönelik iyi uygulama yarışmasının düzenleneceği, 
 

- Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmada işyerlerinin 1-49, 50-249, 250 ve daha fazla 

çalışanın istihdam edildiği işyerleri olarak 3 e ayrıldığı, 
 

- Yarışmaya başvuru süresinin 13 Şubat 2020-31 Mart 2020 tarihleri arasında olduğu, 
 

- Yarışma ile ilgili tüm süreç ve bilgilere Kongrenin internet adresinde (www.isg.gov.tr) yer alan "Yarışma" 

bağlantısından ulaşılabilecektir. 
 

http://kks.tobb.org.tr/
http://www.isg.gov.tr/
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Güney Kore'de Düzenlenecek olan İthal Ürünler Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, 25-27 Haziran 

2020 tarihlerinde Seul/Güney Kore'de "İthal Ürünler Fuarı"na milli katılımın düzenlenmesinin küresel ölçekte 

etkisini gösteren corona virüs salgını sebebiyle iptal edildiği belirtilmektedir. 
 

Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Meksika 

İhraç Ürünleri” fuarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmiştir. 
 

Sınır Geçişleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan 

Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiğinin ilgili makamlar tarafınca askıya alındığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin 

olarak, demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesinin gündeme alındığı ifade edilmektedir. 
 

Bahsi geçen yazıda; “İran varışlı ve İran’dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklere ilgili olarak 09.03.2020 

tarihinde Ticaret bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında TOBB’un yanı sıra Sağlık, 

İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de 

katılımlarıyla yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için; 
 

- Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına, 
 

- İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak olan vagon 

dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat süreyle havalandırılmasını 

müteakip başlanmasına karar verilmiştir. 
 

Bu şekilde; koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın 

idame ettirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak TCDD 

A.Ş. Lojistik Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamamlanacaktır. 
 

BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler ve 

vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir. 
 

İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dâhilinde gerçekleştirilecek 

olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması sevkiyatların doğru 

yönetilmesi açısından önem arz etmektedir.” denilmektedir. 
 

21.Kamu Kalite Sempozyumu İptali 
 

26 Mart 2020 Perşembe günü saat 09:00’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilecek olan 21.Kamu 

Kalite Sempozyumu koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği hususunu 

bilgilerinize sunarız. 
 

Kanada'da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri (Erteleme) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; 19 Mart 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen Kanada'da İş ve 

Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri Korona Virüsü sebebiyle alınan tedbirler gereği ileri bir tarihe ertelendiği 

belirtilmektedir. 
 

Yurtiçi Fuarlarının Ertelenmesi 
 

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri 

doğrultusunda fuar  takviminde 16 Mart - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yer alan fuarların 1 Mayıs sonrası döneme 

ertelendiği bildirilmektedir. 
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Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.03.2020 tarih ve 0331/1671 sayılı yazısı. 
 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan; Koronavirüs 

salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan ve iş 

dünyamızı ilgilendiren hususlar aşağıda listelenmiştir. 
 

- Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-

konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs 

ve haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmektedir. 
 

- Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacaktır. 
 

- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay 

süre ile ertelenmektedir. 
 

- Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara 

ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır. 
 

- Kredi Garanti Fonu’na sağlanan destek 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacaktır. Bu kredilerde öncelik 

gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere 

verilecektir. 
 

- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok 

finansmanı desteği verilecektir. 
 

- Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” 

notu düşülecektir. 
 

- Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir. 
 

- Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. 
 

- Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktır. 
 

- Asgari ücret desteği devam edecektir. 
 

- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süre ile KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir. 
 

Sanal Ticaret Akademisi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 

yazısına istinaden, ülkemize yeni girişimciler ve yeni ihracatçılar kazandırmak için yürütülen çalışmalar 

kapsamında, sertifikalı eğitimlerin yer aldığı uzaktan eğitim platformu olan "Sanal Ticaret Akademisi"nin 5 Mart 

2020 tarihinde hizmete açıldığı iletilmektedir. 
 

Sanal Ticaret Akademisi, Türk ticaret ve ihracat ekosisteminin güçlendirilmesi temel amacıyla; girişimci, esnaf, 

sanatkar, öğrenci, profesyonel çalışanlar ve kariyerlerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlara yönelik sertifikalı 

eğitimlerin yer aldığı uzaktan eğitim platformudur. 
 

Sanal Ticaret Akademisi, zaman ve mekan sınırı olmaksızın çevrimiçi (online) olarak 7/24 erişilebilecek ve 

tamamen ücretsiz olacaktır. Bünyesinde yer alan ders içerikleri, alıştırma soruları ve sınavlar, T.C. Ticaret Bakanlığı 

uzmanlarınca video, animasyon ve infografikler eşliğinde hazırlanmıştır. Halihazırda, Sanal Ticaret Akademisi’nde 

“Dış Ticaret”, “İç Ticaret” ve “Girişimcilik” olmak üzere 3 sertifika programı yer almaktadır. Belirli kriterler 

çerçevesinde dersleri tamamlayan ve sınavlardan başarılı olan kullanıcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır. 
 

Sanal Ticaret Akademisi'ne https://akademi.ticaret.gov.tr/ adresi üzerinden erişilebilmektedir. 

 

https://akademi.ticaret.gov.tr/
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Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 21.02.2020 

tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle değişiklik ile 

güncellenen Ek.2 Yönetmeliğine eklenen Ek-24 ve Ek- 29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapıldığı, 

bahsi geçen formlara Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan; https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-

islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden erişilebileceği bildirilmektedir. Yetkilendirilmiş 

yükümlü başvurularının, Bakanlık tarafından hızla değerlendirilebilmesi için yalnızca belirtilen adresten temin 

edilecek formların kullanılmasının önemi vurgulanmaktadır. 

 

Ayrıca, bahsi geçen Bakanlığın internet ana sayfasında AEO-YYS başlığı altında https://ticaret.gov.tr/gumruk-

islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi adresinde son 

değişikliklere ilişkin hem detaylı hem de özet bilgilere yer verilmiş olup aynı sayfada yer alan "soru, görüş ve öneri 

formu" vasıtasıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne iletilen soruların (benzer konuda yoğunluklar sorulanlar veya 

basit şekilde açıklanmasının fayda sağlayacağı değerlendirilen sorulara öncelik verilerek) "Sıkça Sorulan Sorular" 

başlığı altında tüm paydaşlara açık ve şeffaf biçimde düzenli olarak cevaplandırıldığı bildirilmektedir. 

 

İş'e Devam Kredi Desteği 
 

 
Oda ve Borsalarımızın kurucu ortağı olduğu KGF kefaleti ile "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ" 6 ay anapara ve 

faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, 

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları tarafından 26.03.2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. 

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi
https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi
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Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU, İş Dünyasına 

Verdikleri Destek İçin Sayın Cumhurbaşkanımıza, İlgili Bakanlıklarımıza ve TOBB 

Başkanı Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na Teşekkür Etti. 
 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı                                                              

Ali FATOĞLU; Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yaşanan 

Koronavirüs (COVİD-19) salgının etkilerini azaltmak adına oda ve 

borsalar olarak sunulan; 25 mart 2020 tarihi itibariyle sonuçlanan ve iş 

dünyamızı ilgilendiren, aşağıda belirtilen konular için Sayın 

Cumhurbaşkanımıza ve İlgili Bakanlıklarımıza, üyelerimizden gelen 

talepleri Hükümetimiz nezdinde özverili çalışmaları ile takip eden 

TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na destekleri 

için teşekkür etti. 
 

Sonuçlanan Talepler (25 Mart 2020 itibariyle) 
 

1.      Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, 

Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK 

ödemeleri 6’şar ay ertelenecek 

2.      KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet 

limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek. 

3.      İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 

4.      Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt 

kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.  

5.      Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. 

6.      Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek 

7.      KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek. 

8.      İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak. 

9.      Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler 

için ilave kredi limiti tahsis edilecek. 

10.  Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. 

11.  Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak. 

12.  Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek. 

13.  Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner 

değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak. 

14.  Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi. 

15.  Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık vergi ertelemeleri tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri 

(Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak 

şekilde genişletildi. 

16.  Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi. 

17.  Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 

ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak 

18.  Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 

günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi. Kapatılan işletmeler için başvuru belgeleri 10’dan 2’ye düşürüldü.* 

19.  1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye 

sebebi oluşturmayacak* 

20.  Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, 

ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi* 

21.  Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi* 

22.  24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 

2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek* 23. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 

aya çıkartıldı* 
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Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya 

atfen, "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2020/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)", 07/03/2020 tarihli ve 

31061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. 
 

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Ülkemizde ürün 

güvenliği uygulamalarının Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanarak 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı "Ürünlere 

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"a istinaden yapıldığı belirtilmekle birlikte, Avrupa 

Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf 

edilmesini teminen, söz konusu Kanun'un yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulanarak, 4703 sayılı Kanunun yerine 

geçmek üzere "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nun 7223 sayı numarasıyla 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaştığı kaydedilmiştir. 
 

Yazıda 7223 sayılı kanun ile aşağıdaki hususların düzenlediği belirtilmiştir: 
 

- İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin 

sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda 

AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir. 
 

- Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta, bu 

tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir. 
 

- E-ticaret kapsamına alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon 

firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir. 
 

- İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını 

ve mümkün olduğu hallerde kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması 

sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye 

çıkarılacaktır. 
 

- Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma 

mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz 

ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır. 
 

- Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi 

kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha 

dikkatli olacaktır. 
 

- Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesi 

sağlanacaktır. 
 

Yazıda devamla, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği 

açıklanarak, bu süre zarfında, Ticaret Bakanlığı'nca 4703 sayılı Kanunun uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB 

mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ile 7223 

sayılı Kanunla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesinin planlandığı ifade edilmiştir. 
 

7223 sayılı kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişim imkanı 

bulunmaktadır. 
 

 
 

ÜNVANI 

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GİRESUN BULANCAK İHSANİYE ŞOK ŞUBESİ 

GİRESUN KAYA İLETİŞİM TEKNİK SERVİS PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KAYA MOTORS ŞUBESİ 

ÖZEN GROUP TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GİRESUN ŞUBESİ 
 

MART 2020 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

YAŞARLAR BEYAZ EŞYA DAĞITIM MOBİLYA TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SANAYİ ŞUBESİ 
 

MART 2020 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR
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Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2020 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı 
 

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 

%0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %2,52 ile haberleşme grubunda gerçekleşti 
 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar 

sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence ve kültür ve 

%7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre 

artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,19 ile alkollü 

içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile 

konut oldu. 
 

Aylık en yüksek azalış %1,91 ile ulaştırma grubunda oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren 

diğer grup ise %0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama 

grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar 

sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve 

%1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,65, aylık %0,77 

arttı 
 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 

TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,77, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65 

ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti. 
 

 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2020 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %8,50, aylık 

%0,87 arttı 
 

 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,87, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,22, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gösterdi. 
 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mart 2020 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %7,79 arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %10,90, imalatta %7,79, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %18,08, su temininde %5,51 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %7,04, dayanıklı 

tüketim malında %11,43, dayanıksız tüketim malında %13,25, enerjide 

%1,53, sermaye malında %9,99 artış olarak gerçekleşti. 

 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %0,91 arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %0,32 azalış, imalatta %0,91, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %0,99, su temininde %0,43 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,03, dayanıklı 

tüketim malında %1,35, dayanıksız tüketim malında %1,76 artış, enerjide 

%6,82 azalış, sermaye malında ise %2,01 artış olarak gerçekleşti. 

 
Yıllık en yüksek azalış %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde 

gerçekleşti 
 

Yıllık en fazla azalış; %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ile 

ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri 

%46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 

ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 

 
Aylık en yüksek azalış %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde 

gerçekleşti 
 

Aylık en fazla azalış; %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %14,79 ile 

ham petrol ve doğal gaz, %3,74 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna 

karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,71, ana metaller 

%3,39, diğer mamul eşyalar %2,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt 

sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/

