T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çorlu TSO´yu
“Sıfır Atık
Belgesi”girerek;
İleülkemizde
Ödüllendirdi
Sayın
Kurulu Başkanı İzzet
25
ve Şehircilik Bakanlığı
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Sayın Emine
Erdoğan önderliğinde;
sürdürülebilir çevre ve
sürdürülebilir kalkınma
hedefi ile yürütülen
“SIFIR ATIK” Projesi
kapsamında Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası
(Çorlu TSO) “Sıfır Atık
Yönetim Sistemi” T.C.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından
“Sıfır Atık Belgesi” ile
ödüllendirildi.
Çorlu TSO Yönetim
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Volkan, çevrenin
korunması, kirliliğin
önlenmesi ve çevre
sorunlarının çözümü
konusunda çok hassas
olduklarını belirterek,
sıfır atık projesine ilk
günden bu yana büyük
destek verdiklerini ifade
Misyonumuz Temiz
Çorlu, Temiz Çevre ve
Temiz Nefes

Volkan; “Proje
kapsamında Odamızdan
çıkan 1,219 ton
atık geri dönüşüme

ağacın kesilmesine ve
43 metreküp suyun
harcanmasına engel
oldu. Ayrıca 289
litre daha az petrol,
1 ton kağıt ve 6.733
kWh daha az elektrik
kullanılmasını sağladı.
Çorlu TSO olarak
hizmet binamızda bu
uygulamaya geçerek atık
kutularımızı yerleştirdik
ve her ay lisanslı geri
dönüşüm firmasına
atıklarımızı teslim
ettik. Bu çalışmalarımız
sonucunda da Çevre

tarafından verilen sıfır
atık belgesini almaya
hak kazandık. Emeği
geçen tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Doğamızı
ve çevremizi koruyarak
çevre kirliliğinin
oluşmadan önlenmesi
ve azaltılmasına yönelik
bir yönetim anlayışı
içerisinde misyonumuz
temiz Çorlu, temiz
çevre ve temiz nefes.
Çalışmalarımıza
bu anlayışla devam
edeceğiz.” Dedi.

Ücretsizdir

Sayı: 41

Vizyonumuz: “Çorlu’nun kalkınmasında aktif rol oynayan, üyelerine dijital ortamda hizmet sunarak ticarete ve sanayiye yön veren bölgenin lider odası olmak”

Maske kumaşına
ek vergi yok

Maske üretiminde girdi olarak kullanılan
"melt blown" kumaşlara uygulanan ilave
gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den yüzde
2’de
sıfıra düşürüldü.
Sayın Üyemiz,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
T.C Sağlık Bakanlığı ve Odamız
tarafından, Trakya ABİGEM A.Ş.
kanalı ile sanayi işletmelerinde
faaliyet gösteren çalışanlara yönelik,
isteğe bağlı COVID-19 tarama
testleri yapılması planlanmış olup,
işletmelerinde “Antikor Temelli
COVID-19 Tarama Testi” yaptırmak
isteyen üyelerimiz için ÖN TALEP
başvuruları Odamız tarafından
alınmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda yaptırılması öngörülen
antikor testi ile kişilerin vücutlarında

COVİD-19 virüsüne yönelik antikor
bulunup bulunmadığı tespiti yapılacak
olup; yapılan testler sonucunda
antikor testi pozitif çıkan kişilere
Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi
yapılacak ve ona göre nihai sonuçlar
alınıp, gerekli diğer sağlık prosedürü
işletilecektir.
Ön talep başvuruları sonrası testler
başvuru sırasına göre ve bakanlıktan
gelecek olan kit sayısına göre
değerlendirilecektir. İşletmelerde
alınacak kan örnekleri için randevu
saati tarafınıza ayrıca bildirilecektir.
İşletmeler tarafından karşılanacak

olan kişi başı test ücreti KDV dahil
27 TL olup; Trakya Avrupa Birliği İş
Geliştirme Merkezi A.Ş. Vakıfbank
Tekirdağ Merkez Şubesi TR24 0001
5001 5800 7307 9124 83 hesabına
yatırılması sonrasında gerekli
organizasyon Odamız tarafından
sağlanacak, fatura Trakya ABİGEM
A.Ş. tarafından düzenlenecektir.
Test imkânından faydalanmak isteyen
üyelerimizin aşağıda yer alan test
başvuru formunu doldurarak, hizmet
bedeli dekontunu handenursucukcu@
corlutso.org.tr (İrtibat Tel: 0282
651 10 96 Dahili:154) adresine
göndermelerini rica ederiz.

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi
Artık Koronavirüs salgını gibi zor günde fırsatçılık
yapmaya kalkan, fahiş fiyata ve stokçuya büyük ceza var.

COVID-19 salgınının önlenmesi
ve etkilerinin azaltılması amacıyla
sosyal ve ekonomik hayata ilişkin
alınan tedbirler kapsamında, 7244
sayılı “Covid-19 Salgınının Ekonomik
ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun”un 14. Maddesi ile;
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında, üretim
ve tedarik zincirinin tüm aşamaları
ile nihai tüketiciye yapılan satışlarda,
girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi

haklı bir gerekçe olmaksızın makul
olmayan fiyat artışları ile stokçuluk
yasaklanmıştır.
6585 sayılı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
eklenen Ek 1. Madde gereğince üretici,
tedarikçi ve perakende işletmeler
tarafından mal veya hizmetin satış
fiyatında fahiş artış yapılamayacak,
piyasada darlık yaratıcı, piyasa
dengesini ve serbest rekabeti bozucu
faaliyetler ile tüketicinin mallara
ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde

Bulgaristan’da Uygulanan
Karantina Hakkında Bilgi

Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in imzaladığı
kararname ile tüm Avrupa Birliği üyesi
ülkelerden (İsveç, Birleşik Krallık ve Kuzey
İrlanda ve Portekiz HARİÇ) Bulgaristan’a gelen
vatandaşlara 14 günlük karantina uygulanmıyor.
Avrupa Birliği dışındaki (Sırbistan, Bosna Hersek
ve Karadağ HARİÇ) tüm ülkelerden Bulgaristan’a
gelen vatandaşlara 14 günlük karantina uygulanıyor.
Bulgaristan hükümeti ülkelerdeki salgın durumunun
gelişmesine göre bu listeyi güncellemektedir.
4’te

1 milyon işyeri için
yeni dönem başlıyor
bulunulamayacaktır.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu,
fahiş fiyat artışı ve stokçuluk
uygulamalarına karşı piyasa dengesini
ve tüketicileri korumaya yönelik
gerekli tedbirleri alacak, bunların
uygulanmasını sağlayacak, denetim ve
inceleme yapacaktır.
8’de

Küçük işletmeler için yeni dönem yarın başlıyor.
Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50’den
az çalışanı olan işyerlerinde de artık iş güvenliği ve
sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak. Yeni bir yasal
düzenleme yapılmazsa 50’den az çalışanı olan hukuk
bürosu, terzi, manav, market ve hatta apartmanlar
bu kapsamda olacak. Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu
sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip
edebilecek.
4’te

2

Maske kumaşına ek vergi yok

R

olarak kullanılan "melt blown"
kumaşlarda uygulanan ilave gümrük
vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den
yüzde sıfıra indirildi.

Buna göre, maske üretiminde girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat
Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı
Kararı ile de sanayicinin girdi
maliyetlerini azaltmak, rekabet
gücünü desteklemek ve nihai ürün
fiyatlarını düşürmek amacıyla

esmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararı
ile; Ticaret Bakanlığınca
dünya genelinde etkili olan
salgınla mücadelede kişisel maske
kullanımının önemi dikkate alınarak,
maske üretiminde girdi maliyetlerini
düşürmek amacıyla düzenleme
yapıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği'nde (AB)
üretimi olmayan girdi mahiyetinde
ham madde ve ara mamullerde
uygulanan gümrük vergileri AB ile eş
zamanlı düşürüldü.

Türkiye’nin ekonomik büyümede
araç olarak belirlediği “uluslararası
doğrudan yatırımlar” konusunda
2002’den bu yana gelişme katetse
de çektiği yatırımlara kıyasla
yüksek sayılabilecek oranda yurt
dışına yatırım da yapıyor. Merkez
Bankası’nın gayrimenkul hariç
net sanayi-hizmetler sektöründeki
yatırımlarının izlendiği verilerde,
2002’den bu yana Türkiye’ye 160
milyar 584 milyon dolar doğrudan
yatırım geldi. Buna karşılık aynı
dönemde 47 milyar 346 milyon
dolar Türkiye’den yurt dışına
doğrudan yatırım yapıldı. Gelen
yatırımların yüzde 30’u kadar yurt
dışına yatırım yapıldı. Aralarında
Avrupa ülkelerinin de bulunduğu
bazı ülkelerden Türkiye’ye gelen
yatırımlardan çok fazla Türkiye’nin

Türkiye’de yabancı doğrudan
yatırımlarda son yıllarda düşüş
eğilimi sürüyor. Gayrimenkul
satışlarıyla son belirli bir seviye
korunsa da özellikle COVID-19
salgını sonrası bütün dünyayla
birlikte Türkiye’de de yatırımlar sert
bir gerileme gösterdi. Nisan ayında
gayrimenkul dahil hesaplamada
Türkiye’nin yurt dışına yaptığı
yatırımlar, gelen yatırımların üstüne
çıktı.

Diğer yandan, 2002-2019 dönemine
bakıldığında Türkiye’nin çektiği
yatırımın yaklaşık yüzde 30’u
kadar yurt dışına yatırım yaptığı
görüldü. Tutar olarak da 47 milyar
346 milyon dolarlık bir büyüklüğe
ulaşıldı. Aralarında AB ülkelerinin
de bulunduğu bazı ülkelere
Türkiye’ye yaptığı yatırımlardan
fazla yatırım yapıldı. Bunlar, Malta,
Bulgaristan, İrlanda, Macaristan,
Romanya, İzlanda, Lichtenstein,
Arnavutluk, Hırvatistan, BosnaHersek, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir
oldu. Genel olarak Türkiye
ekonomisine kıyasla daha zayıf olan
ekonomilerde Türkiye’nin yatırımcı
olduğu gözlendi. Türkiye’nin en
büyük yatırım yaptığı ülkeler
arasında Irak da yer aldı.
Güçlü ekonomilerden ABD’de,
Türkiye’ye gelen yatırımların
yarısı kadar Türkiye’den bu ülkeye
doğrudan yatırım yapılması dikkat
çekti. Türkiye’ye Yunanistan’dan
yapılan 6.7 milyar dolar yatırımla,
Avrupa’nın güçlü ekonomilerine
yakın yatırım yaptığı da belirlendi.
kaynak: www.dunya.com

Mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Mayıs ayında trafiğe
kaydı yapılan
taşıtların %43,7'sini
otomobil, %37,4'ünü
motosiklet, %8,8'ini
kamyonet, %7,4'ünü
traktör, %1,4'ünü
kamyon, %0,7'sini
minibüs, %0,5'ini
otobüs ve %0,1'ini
özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan
taşıt sayısı bir önceki
aya göre %29,6 arttı

göre trafiğe kaydı
yapılan taşıt sayısı
traktörde %43,8
ve kamyonda %3,5
artarken, özel amaçlı
taşıtlarda %90,2,
kamyonette %29,8,
minibüste %26,8,
otobüste %22,5,
otomobilde %16,2
ve motosiklette %0,4
azaldı.

Mayıs ayında
devri(1) yapılan
taşıtların %68,0’nı
otomobil, %16,1’ini
kamyonet, %7,8’ini
motosiklet, %3,3’ünü
traktör, %2,6’sını
kamyon, %1,7’sini
minibüs, %0,4’ünü
otobüs ve %0,1’ini
özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam
taşıt sayısı Mayıs ayı
sonu itibarıyla 23
Ocak-Mayıs
milyon 448 bin 381
döneminde 311
Mayıs ayında trafiğe oldu
bin 998 adet taşıtın
kaydı yapılan taşıt
trafiğe kaydı yapıldı
sayısı bir önceki aya
Mayıs ayı sonu
göre motosiklette
itibarıyla trafiğe
Ocak-Mayıs
%71,1, traktörde
kayıtlı taşıtların
döneminde bir
%30,6, otomobilde
%54,1’ini otomobil,
önceki yılın aynı
%15,7, kamyonette
%16,4’ünü kamyonet, dönemine göre
%3,5, minibüste %2,6 %14,4’ünü
trafiğe kaydı yapılan
artarken, özel amaçlı motosiklet, %8,2’sini taşıt sayısı %15,0
taşıtlarda %73,3,
traktör, %3,6’sını
artarak 311 bin
kamyonda %25,5 ve
kamyon, %2,1’ini
998 adet olurken,
otobüste %0,4 azaldı. minibüs, %0,9’unu
trafikten kaydı
otobüs ve %0,3’ünü
silinen taşıt sayısı
Trafiğe kaydı yapılan özel amaçlı taşıtlar
%80,9 azalarak 18
taşıt sayısı geçen yılın oluşturdu.
bin 702 adet oldu.
aynı ayına göre %9,8
Böylece Ocak-Mayıs
azaldı
Mayıs ayında 561 bin döneminde trafikteki
375 adet taşıtın devri toplam taşıt sayısında
Mayıs ayında geçen
yapıldı
293 bin 296 adet artış
yılın aynı ayına
gerçekleşti.
www.corlutso.org.tr

Bazı ürünler, ithalat rejimine ek karar ekinde yer alan
"gümrük vergisi askıya alınan ürünler" başlıklı (V)
listeye dahil edildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de üretimi
bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün
gümrük vergilerinin yarından (1
Resmi Gazetede yayımlanan
Temmuz) itibaren düşürülmesi
kararlaştırıldı. kaynak: www.dunya.com Cumhurbaşkanı kararına

Türkiye önemli “yabancı
yatırımcı” ülkelerden biri
sermaye ihraç
ettiği ülkeler
de oldu.
Bulgaristan’dan
gelen yatırımın
yüzde 460’ı
oranında,
Malta’nın
yüzde
bin 542’si
oranında,
Romanya’nın yüzde 2188’i oranında
Türkiye’den bu ülkelere yatırım
gitti. Türkiye’nin son dönemde
aldığı yabancı yatırım gayrimenkul
yatırımlarına rağmen azalıyor.
Hatta Nisan verisinde uzun sürenin
ardından giden yatarım, gelen
yatırımların üzerinde gerçekleşti.

Gümrük vergisi kimi
ürünlerde askıya alındı

göre, bazı kimyasal maddeler,
motor yağı üretiminde
kullanılan katkı maddeleri,
uçak parçaları ve motor
üretiminde kullanılan
hammaddeler, elektrikli
sürme düzenleri, lityumiyon bataryalar ve elektronik
parçalar, gümrük vergisi
askıya alınan ürünler listesi

kapsamına dahil edilenler
arasında bulunuyor.
Aynı kararla bu kapsamda
yer alan bazı ürünler de
listeden çıkarıldı. Aynı Resmi
Gazete'de yer alan bazı ithalat
rejimi kararına ek kararlar
kapsamında tekstil, deri,
ayakkabı ve benzeri ürünlere
uygulanan ilave gümrük
vergileri yeniden düzenlendi.
Listede 56.03 numaralı
gümrük tarife pozisyonu ile
başlayan yaklaşık 40 ürünün
ilave gümrük vergileri,
yüzde 0 ile yüzde 20 olarak
değiştirildi.
Kaynak: www.dunya.com

Otopark düzenlemesi

6 ay ertelendi

Bina sakinlerinin otopark
ihtiyacının giderilmesi
amacıyla düzenlenen otopark
yönetmeliğinin yürürlük
tarihi 31 Aralık'a ertelendi.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca hazırlanan
Otopark Yönetmeliği'nin
yürürlük tarihi 31 Aralık'a
ertelendi.
Bakanlıkça hazırlanan
"Otopark Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin" yürürlük

tarihine ilişkin değişiklik,
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yönetmeliğin
"30 Haziran 2020" olan
yürürlük tarihi "31 Aralık
2020" olarak değiştirildi.
İmar yapısı içerisinde
bina sakinlerinin otopark
ihtiyacının giderilmesi
amacıyla düzenlenen otopark
yönetmeliği, 2018 yılının
şubat ayında Resmi Gazete'de
yayımlanmıştı.
Kaynak: www.dunya.com

BOTAŞ sanayicilere verdiği
doğalgaz fiyatını düşürdü
BOTAŞ, sanayi ve elektrik
üretiminde kullanılan
doğalgaz fiyatında yüzde
9.7 ile 12.5 arasında indirim
yaptı. Öte yandan EPDK,
elektriğe gelecek 3 ay
boyunca zam yapmama
kararı aldı.

gidilmedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma
AŞ (BOTAŞ) sanayi ve
elektrik üretiminde kullanılan
doğalgaz fiyatında indirim
yaptı.

Dönmez paylaşımında
"BOTAŞ'tan sanayicimizin
kullandığı doğalgaza
indirim hayırlı olsun. Yeni
normalde sanayimizin
çarkları daha hızlı dönecek,
ekonomik toparlanmamız
hız kazanacak. Doğalgaz
maliyetlerindeki %9,7 ila
%12,5 arası düşüş, üretim ve
istihdama pozitif yansıyacak"
ifadelerini kullandı.

Doğalgazdan elektrik
üreten santrallere satılan
gazın fiyatında ise yüzde
12,5 indirim uygulandı ve
böylece bin metreküp gazın
fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi
ve ticarethane abonelerine
de yüzde 9,7 indirim yapıldı
ve bin metreküp gazın fiyatı
1400 lira olarak belirlendi.
Konutta indirim yok
2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal
Gaz Toptan Satış Fiyat
Tarifesi"ne göre, konutlarda
kullanılan doğalgazın
fiyatında değişikliğe

Bakan Dönmez'den
açıklama
Konuyla ilgili Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez Twitter hesabından
bir paylaşım yaptı.

Elektriğe 3 ay zam yok
Öte yandan EPDK, 3 ay
geçerli olacak elektrik
tarifesi için toplandı. Buna
göre elektrik fiyatında
mevcut tarife üç ay boyunca
yürürlükte kalacak ve
elektriğe zam yapılmayacak.
Kaynak: www.dunya.com
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Güvenli Üretim Belgelendirmesi Online
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti
Tüm dünyayı etkileyen Covid
19 salgını nedeniyle TÜRK
STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
“Güvenli Üretim Belgelendirmesi”
konusunda belgelendirme
faaliyetlerine başlamıştır. TÜRK
STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ,
bu konuda bilgilendirme yapmak
ve belgelendirme faaliyetini birlikte
yürütmek için 26 Haziran 2020
Cuma günü Odamız işbirliği ile
düzenlenen İstanbul Belgelendirme
Müdürü Ahmet Nursi KARTAL
tarafından bilgilerin verildiği online
toplantı gerçekleşti.

ÖNEMLİ DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) girişimiyle,
üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik
etkilerin azaltılması amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın izni
doğrultusunda, haziran ayında ödenmesi gereken YILLIK
ÜYELİK ve MUNZAM AİDATI, gecikme zammı ve faiz
tahakkuk ettirilmeksizin EKİM 2020 tarihine kadar
ertelenmiştir.

Odamız Meclisi Sosyal Mesafeli Olarak Normalleşme
Sürecindeki İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Çorlu TSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 25 Haziran
2020 Perşembe Günü Çorlu TSO Meclis Salonu’nda Gerçekleşti

Toplantıya; Meclis Başkanı Erdim
NOYAN, Meclis BaşkanYardımcıları;
Umut GÜNGÖR, Faysal ÇAKMAK,
Meclis Katip Üyesi İsmail KORKUT,
Meclis Üyeleri; İzzet VOLKAN, Hüseyin
ERSOY, Kaya KUMYOL, Müslüm
KAHRAMAN, Haşim YİĞİT, Zeynel
YURTSEVEN, Cem TUNALI, Gönül
İŞBUL, Mehmet MANAV, Ertuğrul
ADIGÜZEL, İsmail GÜVEN, Göksel
ŞAHİN, Eyüp ÜREY, Ramazan DUMRU,
İbrahim YILDIZ, Recep DAROĞLU,
Volkan ÇELEBİ, Gökhan TUNALI,
Kadir ASLAN, Kadir Emre UZUN,
Osman CENGİZ, Tamer SERT, Engin
ADIGÜZELOĞLU, Necati YILDIZ,
İsmail BİLİCAN, Zihni KUMAŞOĞLU,
Mesut KÜÇÜK, Mustafa FİLİZ, Ahmet
BAYRAM, Metin BABACAN, Ümit
KURTULMUŞ, Hakan ABAY, Bülent
MUTLU, Raşit İLDOĞAN, Mustafa
Bahadır YEKELER, Ramazan YAMAN,
Cengiz KESİR ve Genel Sekreter İbrahim
KARAĞÖZ katıldı.Yönetim Kurulu’nun
21.05.2020-22.06.2020 tarihleri arasındaki
faaliyetleri hakkında Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı İzzet Volkan tarafından
bilgi verildi. Odamız 2020 yılı Mayıs ayı
gelir ve gider hesapları tetkik ve tasdik
edildi.

Dilek ve temmenniler faslının akabinde
toplantıya son verildi.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi Adına
Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet VOLKAN
Mes'ul Müdürü
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter
İdare
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Tel: 0 282 651 10 96 - Fax: (0282) 651 35 10
Dizgi - Tasarım - Reklam
Canev SUNDUR
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler
Servis Sorumlusu
Fatih Mehmet TANRISEVDİ
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler
Servis Görevlisi
Baskı
Toprak Ofset Matbaacılık
toprak@toprakpromosyon.com
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ'NDE YAYINLANAN
YAZILARIN VE MAKALELERİN SORUMLULUĞU YAZARLARINA
AİTTİR. ÇORLU TSO'NUN GÖRÜŞLERİNİ İÇERMEZ. YAZI VE
HABERLER KAYNAK BELİRTİLEREK KULLANILMIŞTIR. YAZI VE
HABERLER KAYNAK BELİRTİLEREK KISMEN YADA TAMAMEN
KULLANILABİLİR.
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Sağlık teknolojilerine destekler sürecek Bulgaristan’da
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi
teknolojilerin geliştirilmesini milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu alanları, ekonomik
ve sağlık alanında bağımsızlığımızın önemli bir merhalesi olarak değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Türkiye'de yerli ilaç
sanayisinin istenilen kapasitelerde
olmadığına dikkati çekerek, kapasite
oranlarının yükseltilmesi gerektiğini
bildirdi.
Bunun için ilaç sanayisini
desteklemeye devam edeceklerini
vurgulayan Varank, şöyle konuştu:
"Türkiye'de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi
teknolojilerin geliştirilmesini milli
bir mesele olarak görüyoruz. Bu
alanları, ekonomik ve sağlık alanında
bağımsızlığımızın önemli bir
merhalesi olarak değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç
sanayisini desteklemeye devam
edeceğiz."
Bu alanda Ar-Ge faaliyetlerini
desteklemenin yanı sıra, Bakanlığın
yatırım teşvikleri ve KOSGEB
aracılığıyla da destek sağladıklarını
hatırlatan Varank, ilaç ve kimya
sanayisine 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejisi'nde de özel bir başlık
açtıklarını kaydetti.
BİRKAÇ AY İÇİNDE MÜJDELİ
HABERLER VEREBİLİRİZ
Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç
çalışmalarına ilişkin soru üzerine

Varank, salgın daha
Türkiye sınırlarına
girmeden TÜBİTAK
çatısı altında "Covid-19
Türkiye Platformu"nu
oluşturup, bilim
insanlarına, Ar-Ge
merkezlerine ve
şirketlere çağrıda
bulunduklarını
anımsattı.

Bulgaristan’dan karayolu ile transit geçiş yapan
tüm vatandaşlara karantina uygulanmamaktadır.
Ancak geçişin 24 saat içerisinde gerçekleşmesi
gerekmektedir. Transit geçen vatandaşlar devlet
kurumlarında herhangi bir işlem yapamaz. (pasaport
ve kimlik yenileme v.s.)

Varank, söz konusu
platformda hem Türkiye'ye hem de
dünyaya çare bulacak gelişmelere
imza atmak istediklerini aktardı.

dönemde atacağımız adımları
değerlendirdik. Özellikle de tanı
kitleriyle ilgili ticarileşme aşamasına
gelmiş projeleri konuştuk."

Platformda, 18 farklı projenin
yürütüldüğü bilgisini veren
Varank, şunları kaydetti: "Kovid-19
Platformunda Türkiye'nin
çeşitli üniversiteleri ve Ar-Ge
merkezlerinden yüzlerce bilim
insanımız hastalığa şifa olacak
ilaçların ve bağışıklık kazandıracak
aşıların geliştirilmesiyle ilgili
büyük bir gayret gösteriyor. Buraya
gelmeden önce Bilkent Üniversitesi
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi'ni (UNAM) ziyaret ettim.
Burada bir hocamızın özellikle tanı
kitleri ve Griffithsin molekülüyle
ilgili çalışmaları vardı. Burada
gelinen aşamaları ve önümüzdeki

Varank, bilim insanlarının büyük bir
gayretle çalıştığına dikkati çekerek,
"Aşı geliştirme alanında hayvan
deneyleri hızlı bir şekilde devam
eden projeler var. Önümüzdeki
birkaç ay içinde müjdeli haberler
verebiliriz. Bu bir bilimsel yarış.
Bilimsel faaliyetler sonucunda,
hem Türkiye'ye hem de dünyaya
çare olacak çözümleri elde
edeceğimize inanıyoruz. Bunların
klinik çalışmalara aktarılması ve
ticarileşmesiyle ilgili desteklerimizi
de güçlü bir şekilde sürdürüyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.
kaynak: www.itohaber.com

Türk Eximbank’tan İhracatçıya
380 Milyon Avroluk Yeni Kaynak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk
Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi
altında bankalar konsorsiyumundan 380
milyon avro kredi sağladığını bildirdi.
Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk
Eximbank'ın 26 Haziran'da Hazine ve
Maliye Bakanlığının kontrgarantisiyle
Dünya Bankası Grubu üyesi International
Bank for Reconstruction and
Development'ın (IBRD) anapara tutarının
yüzde 50'sine garanti sağladığı 380 milyon
avro tutarında kaynak için anlaşma
imzaladığını ifade
etti.
Standard Chartered
Bank, ING Bank ve
Societe Generale'nin
katılımlarıyla
gerçekleşen 2 yıl geri
ödemesiz toplam
10 yıl vadeli işlemin
toplam maliyetinin
6 aylık Euribor+
yüzde 2,83 civarında
gerçekleştiğini
belirten Pekcan,
söz konusu fonun
mevcut koşullarda
benzer vadede bir eurobond ihracına göre
çok daha uygun maliyetle sağlandığını
kaydetti.
Pekcan, küresel olarak içinde bulunulan
yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını döneminde 10 yıl vadeli bu
işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının
uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan
güveni bir kez daha gösterdiğine dikkati
çekerek, "Bu kapsamda ihracatçılarımıza
10 yıla varan vadeyle kullandırılacak
www.corlutso.org.tr

işletme sermayesi ve yatırım
harcamalarının finansmanına yönelik
yeni bir kredi penceresi açılacak."
değerlendirmesinde bulundu.

yapılandırılmış finansman ve yatırım
bankacılığı alanlarında uzman toplam
19 uluslararası finansal kuruluş ile
görüşülerek oluşturulmuştur."

- "Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci
işlem"

- "Yüzde 70'i KOBİ'lere kullandırılacak"

Bakan Pekcan, yapılan işlemin özelliğine
işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Söz konusu kaynak, bankacılık sektörü
açısından Dünya Bankasının kısmi
kredi garanti yapısı altında Türkiye’de

gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda
ikinci işlem. Dünyadaki benzer yapıdaki
ilk işlemden daha az garanti oranına sahip
olmasına rağmen, Türk Eximbank'ın
sağladığı kaynakla hem 3 yıl daha uzun
vadeye ulaşılmış hem de Kovid-19
salgınındaki piyasa koşullarında bankanın
benzer vadelerde gerçekleştireceği bir
tahvil ihracına göre yaklaşık 400 baz puan
fiyat avantajı elde edilmiştir. Kredinin
yapısı yaklaşık 3 ay süren müzakereler
sonunda Dünya Bankasına ek olarak

Uygulanan
Karantina
Hakkında Bilgi

Söz konusu kredinin tamamının Türk
Eximbank'ın yeni sürdürülebilirlik süreci
kapsamında değerlendirileceğini belirten
Pekcan, "Kredinin yüzde 70'i KOBİ'lerin
finansmanında kullandırılacak. Bu
kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde
yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin
en az yüzde 10'u da cinsiyet eşitliği
prensibiyle Dünya Bankası ile
geliştirilen yeni 'Kadın Katılımı'
tanımı kapsamında değerlendirilecek
firmalara kullandırılacak." ifadelerini
kullandı.
Pekcan, Dünya Bankasının 12
Haziran'da onayladığı azami 250
milyon avro tutarındaki garantiyle
toplam 500 milyon avroluk finansman
yaratılması çerçevesinde, Türk
Eximbank'ın ilerleyen dönemde benzer
yapıda 10 yıla kadar vadeli, uygun
maliyetli, 120 milyon avro daha kaynak
oluşturmasının da mümkün olacağını
bildirdi.
Türk Eximbank'ın ihracatın orta/uzun
vadeli finansmanına verilen desteğin
arttırılmasını teminen Dünya Bankası
gibi uluslar üstü kurumlarla iş birliğini
artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli
kaynak sağlama çabasına gelecek
dönemde de devam etmeyi planladığını
vurgulayan Pekcan, söz konusu kaynağın
ihracatçılara hayırlı olması dileğinde
bulundu.

- Türkiye’den Bulgaristan’a gelen vatandaşlara 14
günlük karantina uygulaması devam ediyor ve ne
zaman kalkacağı ile ilgili bir bilgi yok.
- Bulgaristan’daki olağanüstü salgın durumunun 15
Temmuz’a kadar uzatılmasıyla uygulanan karantina
arasında bir bağlantı yoktur.
- Türkiye’den gelen vatandaşlar 14 gün içerisinde
devlet kurumlarında hiçbir işlem yapamaz.
- Pasaport, kimlik v.s gibi işlemleri 14 gün sonra
yapabilirler.
- Karantina kişiler tarafından belirlenen adreslerde
gerçekleşmektedir. Polis tarafından denetleme
yapılmaktadır.
- Karantinaya uymayanlar için 10 bin leva ve ya hapis
cezası uygulanmaktadır.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan
vatandaşlara da Bulgaristan’da 14 günlük karantina
uygulanmaktadır.
kaynak: www.ticaret.gov.tr

1 milyon işyeri için
yeni dönem başlıyor
İş güvenliğinde küçük
işletmeler için yeni dönem
yarın başlıyor. Az tehlikeli
alanlarda faaliyet gösteren
ve 50’den az çalışanı olan
işyerlerinde de artık iş
güvenliği ve sağlığı hizmeti
verilmesi esas olacak.
Yeni bir yasal düzenleme
yapılmazsa 50’den az
çalışanı olan hukuk bürosu,
terzi, manav, market ve
hatta apartmanlar da bu
kapsamda olacak. Tek
bir çalışanı dahi olsa tüm
işyerlerinin iş sağlığı ve
güvenliği hizmeti vermesi
esas olacak. Bu ise hizmet
alımı veya işverenin
kendisinin eğitim alması
yoluyla olacak.
ŞART ARANMIYOR
Eğitim alan bir işveren,
işyerindeki sağlık gözetimi
dışındaki hizmetleri
verebilecek. Buna göre,
işveren veya işveren vekili,
İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü’yle
protokol imzalamış
kurum, kuruluşlar veya
üniversiteler aracılığıyla
verilen eğitimlere dahil
olabilecek. Bu eğitimlere
herhangi bir mezuniyet
şartı aranmaksızın, 18
yaşını dolduran herkes
katılabilecek. Buradan
e-sertifika alınması
yeterli olacak. Sağlıkla
ilgili süreçleri ise kamu
sağlık kurumları veya
aile hekimlerinden takip
edebilecek. Eğitim almayan
işverenler, iş sağlığı ve
güvenliği uzmanlarından
hizmet alımı yapmak
zorunda olacak.
EK MALİYET
Pandemi sonrası bu
yükümlülüğün kendileri
için ağır olacağını söyleyen
TESK Başkanı Bendevi

Palandöken de yaklaşık
1 milyon işyerinin bu
zorunluluk kapsamında
olacağını anımsattı.
Palandöken, “Biz bir
yıl daha ertelenmesini
istiyoruz. Bu yükümlülük
ek maliyet demek.
Kimsenin şu ortamda iş
güvenliği uzmanı tutma
durumu yok. Önümüzü
görmemiz gerekiyor.
Umarım gerekli uzatma
imkanı sağlanır” diye
konuştu.
İKİ KEZ ERTELENDİ
2012 yılında çıkarılan
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nda 50’den az
çalışanı bulunan ve az
tehlikeli işyerleri için
getirilen yükümlülüklerin
önce 1 Temmuz
2016’da başlatılması
benimsenmişti. Daha
sonra bu tarih 2017
yılına ve çıkarılan bir
torba yasayla da 2020 yılı
temmuz ayına ertelendi.
İŞYERLERİ 3’E
AYRILMIŞTI
6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’yla
işyerleri az tehlikeli,
tehlikeli ve çok tehlikeli
şekilde üç sınıfa ayrılarak,
işyerlerinin tehlike
sınıflarına göre kademeli
olarak iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi
ve diğer sağlık personeli
çalıştırması yükümlülüğü
getirilmişti. Az tehlikeli
sınıfta yer alan ve çalışan
sayısı 50’den az olan
işyerleri ve bazı kamu
kurumları içinse bu
yükümlülük yapılan yasal
değişiklikle 1 Temmuz
2020 tarihine ötelenmişti.
Bu işyerleri için tanınan
yasal geçiş süreci yarın
sona ermiş olacak.
kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/
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Dijital sözleşmelere kolaylık
Ekonomide düzenlemeler içeren yeni torba kanun ile bankacılık, haberleşme, yatırım ve finansman alanlarında
sözleşmelerle ilgili dijital kolaylıklar yasalaştı. Çek Kanunu’nda yapılan düzenleme ile de hüküm giyen borçluya yeni
ödeme takvimi getirildi.

Yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası
başvuruları yeniden başlıyor

Koronavirüs
(Covid-19) salgını ile
mücadele kapsamında
yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası başvurularına
ilişkin durdurulan
süreler, 30 Haziran 2020
tarihinden itibaren devam
edecek.
21 Mayıs 2014 tarihli
ve 29006 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren
Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 4, 10,
12, 13, 17, 18/A, 36, 158
ve 159’uncu maddeleri
kapsamında gümrük
idaresine bildirim
yapma veya belge
sunma, gümrük idaresi
tarafından bildirilen
eksiklikleri giderme,
sunulan belgelerde
güncelleme yapma gibi
yükümlülüklere ilişkin

süreler durdurulmuş veya
başlatılmamıştı.
Ticaret Bakanlığı
tarafından yapılan
açıklamada, Covid-19 ile
mücadele kapsamında
yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası başvurularında
kolaylık sağlanması
amacıyla yönetmeliğin
söz konusu maddelerinde
yer alan yükümlülüklere
ilişkin durdurulan
sürelerin 30 Haziran
2020 tarihinden itibaren
devam ettirilmesi gerektiği
belirtildi.
Ayrıca 19 Mart 2020
tarihinden sonra söz
konusu maddelerdeki
yükümlülükleri doğuran
olaylara ilişkin sürelerin de
30 Haziran 2020 tarihinde
başlatılması gerektiği ifade
edildi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu'nda belirlenen
limiti, 2020 yılı için ilgili
kanunda belirlenen başlangıç
ödeneklerinin yüzde
5'ine kadar olacak şekilde
artırılabilecek.

Yeni normale geçişten sonra
ekonomide düzenlemeler
içeren ilk torba kanun
teklifi TBMM’de kabul
edildi. Düzenleme ile Çek
Kanunu, Bankacılık Kanunu,
Elektronik Haberleşme
Kanunu, Finansal Kiralama
Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu’nda da
önemli değişiklikler yapıldı.
Değişikliklerle koronavirüs
salgını döneminde,
ticari yaşamda özellikle
sözleşmelerle ilgili dijital
kolaylık sağlanması da
hedefleniyor.
ÇEKTE ÖDEME YÖNLÜ

Kaynak: www.itohaber.com

32 bin 411 kütüphane

Türkiye'de 2019 yılı itibarıyla
32 bin 411 kütüphane faaliyet gösteriyor.
Milli Kütüphane’den yararlananların sayısı geçen yıl
bir önceki yıla göre yüzde 12.2 arttı.

Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) 2019’a
ilişkin "Kütüphane
İstatistikleri"ni
açıkladı. Buna göre,
ülke genelinde geçen
yıl itibarıyla biri milli,
1182'si halk, 610'u
üniversite, 30 bin 618'i
örgün ve yaygın eğitim
kurumu kütüphanesi
olmak üzere toplam
32 bin 411 kütüphane
faaliyet gösteriyor.
Milli Kütüphanenin
137 bin 14, halk
kütüphanelerinin
3 milyon 955 bin
908 ve üniversite
kütüphanelerinin 3
milyon 568 bin 73 üyesi
bulunuyor.
Geçen yıl Milli
Kütüphanedeki kitap
sayısı 1 milyon 443
bin 751 olarak tespit
edildi. Buradaki diğer
materyalin sayısı 185
bin 527 oldu.

Milli Kütüphaneden
yararlananların sayısı,
geçen yıl bir önceki yıla
göre yüzde 12,2 artışla
711 bin 523 olarak
kayıtlara geçti.
Halk kütüphanelerinin
sayısı bu dönemde
yüzde 1,7 artarak
1182'ye yükseldi. Halk
kütüphanelerindeki
kitap sayısı söz konusu
dönemde yüzde 3,9
artışla 20 milyon
742 bin 540 oldu. Bu
kütüphanelerdeki kayıtlı
üye sayısı yüzde 39,3
artarak 3 milyon 955
bin 908'e ulaştı.
Bu kütüphanelerden
yararlananların sayısı
yüzde 11,4 artarak
31 milyon 451 bin
920'yi buldu. Halk
kütüphanelerindeki
diğer materyal sayısı ise
geçen yıl bir önceki yıla
kıyasla yüzde 1,4 arttı.
Kaynak: www.itohaber.com

ÇÖZÜM
Çek Kanunu'nda yapılan
düzenlemeyle, karşılıksız
çekten hüküm giyen kişi,
tahliye tarihinden itibaren en
geç 1 yıl içinde çek bedelinin
ödenmeyen kısmının onda
birini alacaklıya ödemek
zorunda olacak. Kişinin,
kalan kısmını 1 yıllık sürenin
bitiminden itibaren ikişer ay
arayla 15 eşit taksitle ödemesi
durumunda, mahkemece,
ceza mahkumiyetinin
bütün sonuçlarıyla
ortadan kaldırılmasına
karar verilecek. İnfazın
durdurulduğu tarihten
itibaren en geç 1 yıl içinde
çek bedelinin ödenmeyen
kısmının onda biri
ödenmediği takdirde,
alacaklının şikayeti üzerine
mahkemece hükmün
infazının devamına karar
verilecek.
UZAKTAN SÖZLEŞME
İMKANI
Bankacılık Kanunu'nda
yer alan bankaların faaliyet
konularına ilişkin bankalar
ve müşteriler arasındaki
sözleşmelerin şekli
düzenlendi. Sözleşmelerin,
yazılı veya uzaktan iletişim
araçlarıyla mesafeli olarak
ya da mesafeli olsun olmasın
BDDK’nın yazılı şeklin yerine
geçebileceğini belirlediği ve
bir bilişim veya elektronik
haberleşme cihazı üzerinden
gerçekleştirilecek, müşteri
kimliğinin doğrulanmasına
imkan verecek diğer
yöntemler yoluyla
kurulabilmesi öngörülüyor.

Bu düzenleme ayrıca, Banka
Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu'ndaki ‘sözleşme
şartları’ hükmüne de
ekleniyor. Böylelikle, bankalar
ile müşteriler arasında
ilk defa sözleşme ilişkisi
kurulmasında, bankaların
potansiyel müşterilerle yüz
yüze gelmeden, fiziki belge
ve ıslak imza kullanılmadan,
günün teknolojisine uygun
diğer yöntemlerin de
kullanılabilmesinin önü
açıldı.
ABONELİK
SÖZLEŞMELERİ DE
KAPSAMDA
Kanun teklifi ile Elektronik
Haberleşme Kanunu'nda
düzenleme yapıldı. Buna
göre tüketiciler, elektronik
haberleşme hizmetine
abone olurken bu hizmeti
sağlayan işletmeciyle
sözleşme yapma hakkına
sahip olacak. Sözleşme,
yazılı olarak veya elektronik
ortamda kurulacak.
Elektronik ortamda
kurulacak sözleşmelerde,
başvuru sahibinin kimliğinin
doğrulanmasına imkan
verilmesi kurum tarafından
sağlanacak. Abonelik
sözleşmelerinin feshedilmesi
sürecinde abonenin talebinin
yazılı bildirilmesi koşulu
da kaldırılacak. Abone,
elektronik yöntemlerle de
talebini iletebilecek.
FAKTORİNG VE
FİNANSMAN ŞİRKETLERİ
Finansal kiralama,
faktoring ve finansman
şirketleri ile müşterileri
arasındaki sözleşme, yazılı
veya uzaktan iletişim
araçlarının kullanılması
suretiyle mesafeli olarak ya
da mesafeli olsun olmasın
kurulun, yazılı şeklin yerine
geçebileceğini belirlediği ve
bir bilişim veya elektronik
haberleşme cihazı üzerinden
gerçekleştirilecek, müşteri
kimliğinin doğrulanmasına
imkan verecek yöntemler
yoluyla kurulacak şekilde
düzenlenecek.
DEVLET İÇ BORÇLANMA
LİMİTİ
Covid-19 salgını nedeniyle
kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu sermayeli
bankaların mali yıl içerisinde
oluşabilecek ilave finansman
ihtiyaçlarını karşılayabilmek
amacıyla ihraç edilebilecek
olan ikrazen özel tertip devlet
iç borçlanma senetleri için

ÖDEME SİSTEMLERİ DE
FAYDALANACAK
Ödemeve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanunu’nda
yapılan düzenleme ile
çerçeve sözleşme yazılı
şekilde veya uzaktan iletişim
araçlarının kullanılması
suretiyle mesafeli olarak ya
da mesafeli olsun olmasın
bankanın yazılı şeklin yerine
geçebileceğini belirlediği ve
bir bilişim veya elektronik
haberleşme cihazı üzerinden
gerçekleştirilecek ve müşteri
kimliğinin doğrulanmasına
imkan verecek yöntemler
yoluyla kurulacak şekilde
düzenlenecek. Bu sayede,

ödeme hizmeti sağlayıcıları
ile ödeme hizmeti
kullanıcıları arasındaki
sözleşme ilişkisinin
uzaktan iletişim araçları
vasıtasıyla mesafeli olarak
da kurulabilmesinin ve
fiziki belge ve ıslak imza
kullanılmadan bankanın
yazılı şeklin yerine
geçeceğini belirlediği
günün teknolojisine uygun
diğer yöntemlerin de
kullanılabilmesinin önünün
açılması amaçlanıyor.
YATIRIM KURULUŞLARI
VE PORTFÖY YÖNETİM
ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Kanunu’nda
yapılan düzenlemeye göre,
yatırım kuruluşları ve
portföy yönetim şirketleri

ile müşterileri arasındaki
ilişkiler, yazılı şekilde
veya uzaktan iletişim
araçlarının kullanılması
suretiyle mesafeli olarak ya
da mesafeli olsun olmasın
kurulun yazılı şeklin yerine
geçebileceğini belirlediği ve
bir bilişim veya elektronik
haberleşme cihazı üzerinden
gerçekleştirilecek ve müşteri
kimliğinin doğrulanmasına
imkan verecek yöntemler
yoluyla kurulacak sözleşmeler
ile düzenlenecek. Buna
ilişkin usul ve esaslar kurul
tarafından belirlenecek.
Böylelikle, MASAK

mevzuatından kaynaklanan
yükümlülükler saklı kalmak
kaydıyla müşterilerle ilk defa
sözleşme ilişkisi kurulması
esnasında potansiyel
müşterilerle yüz yüze gelme
ihtiyacı ortadan kaldırılacak
ve sürecin dijital ortamda
başlayıp dijital ortamda
sonlanması sağlanacak.
YATIRIMCILARLA
YAPILACAK
SÖZLEŞMELERDE
KOLAYLIK
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda
da düzenleme yapıldı. Buna
göre Sermaye Piyasası
Kanunu kapsamındaki
aracı kurumlar ve portföy
yönetim şirketlerinin
yatırımcılarla aralarında
akdedilecek sözleşmelerin,
Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında
Kanunu kapsamındaki ödeme
hizmeti sağlayıcıları ile
ödeme hizmeti kullanıcıları
arasındaki sözleşmelerin,
uzaktan iletişim araçlarıyla
da kurulabilmesinin
kolaylaştırılması için İçişleri
Bakanlığı’nın kimlik verileri,
yerleşim yeri ve diğer adres
bilgilerinin, Sermaye Piyasası
Kanunu kapsamındaki
aracı kurumlar ve portföy
yönetim şirketleriyle
Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında
Kanunu kapsamındaki ödeme
hizmeti sağlayıcıları ile
paylaşabilmesi amaçlanıyor.
TURİZMDE TAKSİT
SAYISI ARTIRILDI
Ticaret Bakanlığı, hava
yolları, seyahat acenteleri
ve konaklamaya ilişkin yurt
içindeki harcamalarda taksit
sayısını 18 aya yükseltti.
Bakanlığın ‘Perakende
Ticarette Uygulanacak
İlke ve Kurallar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair
Yönetmelik’i Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle perakende
işletmelerce tüketicilere
yönelik gerçekleştirilen
taksitli satışlara ilişkin süre
yeniden düzenlendi. Buna
göre, hava yolları, seyahat
acenteleri ve konaklamayla
ilgili yurt içindeki
harcamalarda taksit sayısı
18 ay olarak uygulanacak.
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK)
da söz konusu harcamalarda
kredi kartı taksit sınırını 9
Haziran'da 12 aydan 18 aya
yükseltmişti.
Kaynak: www.itohaber.com
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ODAMIZ ÜYELERİNE İNDİRİM UYGULAYAN FİRMALAR
İNDİRİM ORANI KREDİ KARTI

İNDİRİM ORANI NAKİT

İŞLETME ADI

ADRES

TELEFON

ALBERK QA ULUSLARARASI
TEKNIK KONTROL VE
BELGELENDIRME A.Ş.

Gold Danış Business Center
Kazimiye Mah. Ali Paşa Cad.
No:2/454 D:51 Kat:5 Çorlu

0282 654 09 06

BP
(BP Taşıtmatik)

Hizmet Verilen Noktalar için:
www.tasitmatik.com

www.tasitmatik.com

BP’nin filolara özel geliştirdiği otomasyon sistemi çözümü olan BP Taşıtmatik ile %5

BUSE ÇOLPAN AĞIZ
VE DİŞ SAĞLIĞI
POLİKLİNİĞİ

Kazımiye Mah. Dumlupınar
Cad. Kılıçoğlu Danış Towers
(Vergi Dairesi ve Saydanlar Kanaat
Restaurant yanı) Çorlu

0282 650 01 33
0282 654 83 89

Muayene Ücreti Alınmayacaktır. Tüm tadevilerde %15 + 3 taksit ve nakit ödemelerde %20 indirim.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
(Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelendirmesi için kesinleşmiş liste fiyatı üzerinden 100 TL indirim yapılacaktır.

Binek Oto
Mercedes E Serisi
Mercedes S Serisi
Vip Minibüs
Minibüs 17 Kişilik
Minibüs 27 Kişilik
Otobüs 46 Kişilik

:Havaalanı/Ankara Şehir : 75,00 TL
:Havaalanı/Ankara Şehir : 150,00 TL
:Havaalanı/Ankara Şehir : 400,00 TL
:Havaalanı/Ankara Şehir : 125,00 TL
:Havaalanı/Ankara Şehir : 125,00 TL
:Havaalanı/Ankara Şehir : 200,00 TL
:Havaalanı/Ankara Şehir : 380,00 TL

Araç Tahsisi : 300,00 TL
Araç Tahsisi : 700,00 TL
Araç Tahsisi : 1.250,00 TL
Araç Tahsisi : 375,00 TL
Araç Tahsisi : 375,00 TL
Araç Tahsisi : 475,00 TL
Araç Tahsisi : 750,00 TL

*Fiyatlara yakıt,şoför dahil, KDV hariçtir.
*Araç tahsis fiyatı 10 saat ve 100km kullanım için geçerlidir.

ÇALIKIRAN TURİZM A.Ş.

Yeni Batı Mah. 2402. Sk. No:21,
06370 Yenimahalle/Ankara

312 256 94 94
info@calikiran.com.tr

ÇORLU ENGLISH TIME
DİL OKULU

Omurtak Cad. İstanbul Kısmı
No:24 Çorlu (Kipa Karşısı)

0282 673 83 84 /
673 8304

En iyi fiyat garantili Kur hizmetlerinde % 50
Alarm Kurulumu 2 şekilde yapılmaktadır. Satınalma usulü; Alarm sisteminin tüm parçaları ile kurulum, işçilik ücreti ilave ederek +kdv'li fatura
bedeli üzerinden %20 indirim yapılacaktır. Alarm izleme hizmeti bir yıl ücretsiz olarak izleyecektir. Takip eden yılda, yıllık 7/24 alarm izleme
hizmet bedelinde %20 indirim yapılacaktır. Üyemiz 24 ay taahhüt vermesi gerekmektedir. Kiralama usulü; Alarm sisteminin tüm parçaları
ERES Güvenlik firmasının demirbaşı olup, Üyemizden sadece kurulum ücreti adı altında alınan ve bir defaya mahsus olan (Aktivasyon bedeli)
150TL+kdv yerine 130TL+kdv faturalandırılacaktır.7/24 alarm kullanım hakkı ve izleme hizmeti ücreti olarak (giriş paket yani 1 hareket sensörü
ve 1 manyetik kontak) 90TL+kdv yerine 70TL+kdv üzerinden aylık olarak alarm kullanım hakkı ve izleme hizmeti ücretini faturalandırılacaktır.
Üyemiz 24 ay taahhüt vermesi gerekmektedir.

ERES GÜVENLİK
HİZMETLERİ

100. Yıl Mah.Özlem Sk.
Bayol Apt. No:4/1
Süleymanpaşa/Tekirdağ

0282 263 0 263

ERSOY SİGORTA

Muhittin Mah. Arslan Sk.
Kurt Mustafa Çııkmazı
No:1 D:1 Çorlu

0282 651 27 51
0530 268 36 66
info@ersoysigorta.com

İSTANBUL RUMELİ
ÜNİVERSİTESİ

Yeni Mah. Mehmet Silivrili
Cad. No:38 Silivri/İstanbul

0212 866 01 01

Üyelerimiz ve 1. derece yakınlarına, Önlisans, Lisans, Lisans üstü, Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitimlerinde %10 indirim.

MISS BELLA KUAFÖR VE
GÜZELLIK SALONU

Hürriyet Mah. Çamlıbel Cad.
Kılıçoglu Danış Vizyon Konutları

0282 290 30 30

%15

ÖZEL OPTİMED
HASTANESİ VE/VEYA
ÖZEL OPTİMED
TIP MERKEZİ

Kazımiye Mahallesi,
Salih Omurtak Cad. No: 58/C,
59500 Çorlu/Tekirdağ

0282 726 05 55

VATAN HASTANESİ

Esentepe Mah. Deva Sk. 11/A
Çorlu / Tekirdağ

0282 673-7373

%20

VEGA HOSPİTAL

Kazimiye Mah. Uğur Mumcu
Cad.No :6 Çorlu / Tekirdağ

0282 693 34 00

Ayaktan tedavilerde % 25 Yatarak tedavide % 15

Tüm Hizmetlerde %10 indirim.

*SGK Kapsamında sosyal güvencesi olan Üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına (eş ve çocuk) muayene ücreti olarak her bir poliklinik başına
katılım payı hariç %15 indirim yapacaktır. *SGK Kapsamında sosyal güvencesi olan Üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına (eş ve çocuk)
yapılan tetkik ve tedaviler, ameliyat (ilaç ve sarf malzeme hariç) için aldığı fark ücretlerinden %15 indirim yapacaktır. *SGK Kapsamında sosyal
güvencesi olmayan Üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına (eş ve çocuk) cari fiyat tarifesinden %20 indirim yapacaktır. *Üyelerimiz ve birinci
derece yakınlarına (eş ve çocuk) Tüm Check Up paketlerinden %20 indirim yapacaktır. *SGK kapsamı dışında olan, güzellik merkezi, diyetisyen
psikolojik danışmanlık ve plastik ve mikro cerrahi işlemler için cari fiyatlardan %20 indirim uygulanacaktır. (İlaç ve sarf malzeme ile dış laboratuvarlara gönderilecek ya da kurum dışından alınan hizmetler için indirim yapılmayacaktır.)

Çorlu TSO üyelık kartı
ayrıcalıkları

Eğitim

Sağlık

Konaklama

Hizmet Akaryakıt
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e-ticaret pandemide katladı

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “e-ticaret hacmi 2019’da 136 milyar lira oldu. 2019 e-ticaret tutarının yüzde 85'i yurtiçi harcamalardan oluştu. Kovid-19 sürecini kapsayan
mart-nisan-mayıs aylarının toplamında, geçen seneye göre e-ticaret kanalıyla gıda-süpermarket harcamalarında 6 kattan fazla, kimyasallarda 2.5 kat, beyaz eşyada 2 kat,
bebek bakım harcamalarında 2 kat artış yaşandı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Elektronik
Ticaret Bilgi Sistemi
(ETBİS) Dijital Tanıtım
Toplantısı'nda ‘Elektronik
Ticaret Bilgi Platformu’
hakkında bilgi vererek,
Türkiye'nin ilk kez
derlenen e-ticaret
verilerini açıkladı.
Bu verilerin bundan
sonra sektörle ilgili
yapılabilecek analizlerde
temel kaynak olacağını
vurgulayan Pekcan, "Veri
setlerimiz gelecekte
daha da çeşitlendirilerek
gelişecektir" diye konuştu.
Bakan Pekcan, şu bilgileri
verdi: "2019 itibarıyla
ülkemizde e-ticaret
hacmi 136 milyar lira
olarak gerçekleşti. 2019
yılı toplam e-ticaret
tutarının yüzde 85'i
yurt içi harcamalardan,
yüzde 9'u diğer ülkelerin
ülkemiz e-ticaret
sitelerinden yaptığı
alışverişlerden, yüzde
6'sı ise vatandaşlarımızın
yurt dışı sitelerden yaptığı
alışverişlerden oluştu."
Daha önce e-ticaret hacmi
verilerinin 83,5 milyar
lira civarında tahmin

edildiğini anımsatan
Pekcan, hesapların
tahminlerin yaklaşık
yüzde 64 üstünde çıktığını
söyledi.
YÜZDE 71,5'İ KARTLI
ÖDEMELER
Pekcan, e-ticaret hacminin
97,5 milyar lirasının
(yüzde 71,5'i) kartlı
ödemeler, 8,9 milyar
lirasının (yüzde 6,5)
kapıda ödemeler ve 29,5
milyar lirasının da havale/
EFT ödemelerinden
oluştuğunu bildirdi.
Sektörel verileri de
paylaşan Pekcan,
"e-Ticarette hava yolları
sektörü 15,3 milyar lira
ile ilk sırayı alırken, bu
sektörü giyim, ayakkabı
ve aksesuar 13,8 milyar
lira, beyaz eşya ve küçük
ev aletleri sektörü 13,3
milyar lira, seyahat sektörü
9,3 milyar lira, elektronik
8,5 milyar lira, yemek
sektörü ise 5 milyar lira
işlem hacmiyle takip etti"
ifadelerini kullandı.
Hava yolları ve seyahat
sektörleri kapsam
dışında bırakıldığında ise
e-ticaret hacminin 111,4
milyar lira olduğuna

dikkati çeken Pekcan,
şu değerlendirmede
bulundu: "Sipariş sayıları
bakımından kartlı
işlemler içinde e-ticaretin
payını analiz ettiğimizde,
yazılım sektörü yüzde 75
ile ilk sırayı alırken, bu
sektörümüzü çiçekçiliğin
yüzde 62, hava yollarının
yüzde 60, kitap ve derginin
yüzde 51, beyaz eşya ve
küçük ev aletlerinin yüzde
50, elektronik sektörünün
yüzde 43, seyahatin yüzde
41, araç kiralamanın
yüzde 29, giyimin ise
yüzde 14'lük orana sahip
olduğunu görüyoruz."

1 MİLYAR 366 MİLYON
SİPARİŞ
Pekcan, Türkiye'de şu
anda toplam 68 bin 457
işletmenin e-ticaret
faaliyeti sürdürdüğüne
işaret ederek, işletme
sayısının en fazla olduğu
ilin yüzde 46 ile İstanbul
olduğunu dile getirdi.
Bunun yanında e-ticarete
kayıtlı işletmelerin yüzde
84'ünün tüccar ve sanayici,
yüzde 16'sının ise esnaf
işletmesi olduğunu
belirten Pekcan, e-ticaret
yoluyla gerçekleşen
alışverişlerin yüzde
36'sını İstanbul, yüzde
9'unu Ankara, yüzde
6'sını ise İzmir'de yaşayan

vatandaşların yaptığını
bildirdi.
Pekcan, ödeme şekilleri
açısından bakıldığında
internetten kartlı, kapıda
ödeme ve havale/EFT
kapsamında toplam 1
milyar 366 milyon sipariş
verildiğini aktararak,
şunları kaydetti: "Kartlı
ödemelerde 532 milyon
sipariş, kapıda ödemede
176 milyon sipariş, havale/
EFT'de 657 milyon sipariş
gerçekleşmiştir. Toplam
136 milyar lira olarak
gerçekleşen e-ticaret
hacmi bakımından
değerlendirildiğinde,
bu siparişlerin ortalama
sepet tutarı 99,5 lirayı
bulmuştur. Bu tutar
kartlı ödemelerde 183
lira, kapıda ödemede ise
50 lira olarak karşımıza
çıkarken, sektörel olarak
hava yollarında 874 lira,
giyimde 160 lira, seyahatte
174 lira, elektronikte 126
lira, yemek sektöründe 34
lira, kitap ve dergide 64
lira, çiçekçilikte 82 liradır."
HER 4 ALIŞVERİŞTEN
BİRİ TAKSİTLİ
Bakan Pekcan, e-ticaret
harcamalarından yüzde
76'sının peşin ödeme
yapılarak, yüzde 24'ünün
ise taksitli gerçekleştiğini
ifade ederek, "Dönemsel
olarak satışlara
baktığımızda, en yüksek
e-ticaret satışlarının kasım
ayında gerçekleştiğini
görüyoruz. Bunun e-ticaret
sitelerimizin indirim ve
kampanyalarının yapıldığı
dönem olduğunu tahmin

ediyoruz. En düşük
e-ticaretin de Ramazan
ve Kurban Bayramı
arifelerinde gerçekleştiğini
görüyoruz. e-Ticaretin
haftanın ilk günlerinde
daha yüksek seyrettiği,
haftanın son günlerine
doğru gelindiğinde
ise düşüş gösterdiği
gözlenmiştir" dedi.
KOVİD-19
DÖNEMİNDE GIDA
ALIŞVERİŞİ 6 KAT
ARTTI
2019 verilerinin yanı sıra
henüz işlenmemiş 2020
yılının 5 aylık dönemine
ilişkin verileri de açıklayan
Pekcan, şunları kaydetti:
"Bu senenin ilk 5 ayında,
özellikle de Kovid-19
salgını sürecinde e-ticaret
hacmi, geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde 48
artışla 63,3 milyar lira
olarak gerçekleşti. İlk 5
ayda, kartlı işlemlerde
en fazla artış gösteren
sektörler, yüzde 75 artışla
beyaz eşya ve ev aletleri,
yüzde 43 artışla giyim,
ayakkabı ve aksesuar,
yüzde 53 artışla elektronik
sektörü, yüzde 95 artışla
yazılım sektörü, yüzde
400'ün üzerinde artışla
gıda-süpermarket gibi
sektörler dikkati çekti.
Buna karşın ilk 5 ayda,
araç kiralama (yüzde
8), hava yolları (yüzde
40), seyahat-taşımacılık
(yüzde 47) ve eğlencesanat (yüzde 16) gibi
sektörlerde geçen sene
ilk 5 aya göre düşüş göze
çarptı. Özellikle Kovid-19
sürecini kapsayan mart-

nisan-mayıs aylarının
toplamına bakıldığı
zaman, geçen seneye
göre e-ticaret kanalıyla
gıda-süpermarket
harcamalarında 6 kattan
fazla, kimyasallarda
2,5 kat, beyaz eşyada
2 kat, bebek bakım
harcamalarında 2 kat artış
yaşandı. Söz konusu 3
ayda konaklamada yüzde
80, seyahat-taşımacılıkta
yüzde 77, hava yollarında
yüzde 75 düşüş görüldü."
Bakan Pekcan, periyodik
güncellemelerle söz
konusu istatistiklerin
yayınlanacağına
dikkati çekerek, gelecek
dönemde verileri daha
da derinleştireceklerini
söyledi.
Bu verilerin uluslararası
nitelikli diğer verilerle
kıyaslama imkanı
sunacağını vurgulayan
Pekcan, aynı zamanda
e-ticaret sektörünün
gelişimini yakından takip
etme ve buna göre politika
önceliklerini belirleme
fırsatı sağlayacağını da
sözlerine ekledi. Kaynak:

https://www.itohaber.com

Franchisingde teknolojiye yatırım yapan kazanacak
Pandemi sonrası franchise sektöründe internete, teknolojiye yatırım yapan markalar kazanacak. Franchise sisteminde özellikle online satışlar
konusunda çalışmalara hız verildi. İnsan ihtiyaçlarına odaklanan markalar bir adım önde olacak.
Koronavirüs salgını
nedeniyle zincir markalar
şubelerini kapattı.
Bazı markalar paket
servis hizmetlerini
sürdürürken, yöneticileri
de evde boş durmuyor.
Şirketler, korona sonrası
senaryolar için planlama
yapıyor. Listenin başında
mağazalar açıldıktan sonra
izlenecek adımlar yer
alıyor. Her bir mağazaya el
dezenfektanları koymak,
kasa önlerinde sosyal
mesafe çizgileri çizmek ilk
etapta alınması gereken
önlemler arasında. Hatta
bazı markalar bu tedbirleri
faaliyette olan şubelerinde
şimdiden uygulamaya
başladı.
TÜRK MARKALARI
HAZIRLIKLI
Markaların koronavirüs
salgını sonrası için bir

yandan da ciro ve kârlılık
anlamında yapılacak
çalışmalara odaklandığını
belirten sektör temsilcileri,
“Türk şirketleri bu
tür durumlara karşı
hem dayanıklı hem de
hazırlıklı. Yani yabancı
markaların yaşadığı
zorluklarla Türk markaları
çok daha önce karşılaştı.
Yurtdışında da birçok
fırsat karşımıza çıkacak.
Türk markaları bu
fırsatları değerlendirmek
için de çalışmalarını
sürdürüyor” dedi.
“Özellikle markalaşma
ve büyüme anlamında
yeni fırsatlar bizleri
bekliyor” diyen sektör
temsilcileri, şöyle konuştu:
“Bu fırsatlara hazır olan
markalar açısından
büyüme potansiyeli de
var. Markaların birçoğu

ellerindeki ürünleri
online satış ile eritmenin
peşinde. İnternetten satış
konusunda da önemli
adımlar atılıyor.”

yatırım yapan markalar
kazanacak. Bunun için
de birçok markanın
altyapı yatırımlarını
hızlandırdığını
gözlemliyoruz. Özellikle

MARKALAR KAMPANYALARA HAZIRLANIYOR

F
ONLINE SATIŞLAR
HIZLANDI
Pandemi sonrası artık
hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağını belirten
sektör temsilcileri, şunları
dile getirdi: “Yeni dünyada
internete, teknolojiye

internet satışları
konusunda çalışmalar
hız kazandı. Teknolojiye
yatırımın önem kazandığı
bir dönem yaşıyoruz.
İnsan ihtiyaçlarına
odaklanan markalar bir
adım önde olacak.”

ranchising temsilcileri, markaların pandemiden en az
zararla çıkması için büyük kampanyalara hazırlandığını
belirterek, şu bilgileri paylaştı: “İnsanları tekrar mağazalara
çekmek kolay olmayacak. Ancak birçok hazır giyim markası
dev kampanyalara ve indirimlere hazırlanıyor. Bunun
yanı sıra yeme-içme sektörüyle de işbirliğine gidilmesi
planlanıyor. Belli bir harcama limitinin üzerine yemek
çekleri verilmesi de planlananlar arasında. Markalar ilk
etapta müşterilerini tekrar geri kazanmaya çalışacak.
Bunu yaparken de dükkan içlerinde tedbirleri almak
zorundalar. Kampanyalar yapılırken oluşacak yoğunluğun
önüne geçmek için de çalışmalar sürüyor. Bundan sonraki
süreçte en azından 6 aylık bir zaman diliminde markalar
müşterilerine bu tür uyarıları yapmak zorunda kalacak.
Mağaza içerisine belli sayıda müşteri alınacak. Tüm bunların
alt yapı çalışmaları şu an yapılıyor. Yurtdışındaki örnekler de
inceleniyor.” Kaynak: https://www.corlutso.org.tr/
www.corlutso.org.tr
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EKONOMİK GÜVEN
ENDEKSİNDE GÜÇLÜ CANLANMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik güven endeksinin haziranda
yükselişini sürdürdüğünü belirterek "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt
kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı
bir hale gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomik güven endeksindeki artışa
dikkati çekti.
Endeksin haziranda yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdüğüne işaret eden Varank,
"Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var.
Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/

Turizmde güvenli sezon
Dünyayı saran koronavirüs pandemisinden dolayı bu sezona geç başlayan turizm sektörü, önceliği iç
turizme verdi. İç turizmi hareketlendirmek ve ziyaretçilerin güvenini kazanmak için Kültür ve Turizm
Bakanlığınca verilen Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu’nu şu ana kadar 48 otel, 9 restoran almaya hak
kazandı.

Türkiye’deki elçilerine uygulamalar
hakkında bilgi verilerek onların da
bulundukları ülkelerdeki makamlarla
görüşmesi sağlandı. Bu süreçte birçok
telefon diplomasisi de gerçekleştirildi.
ATEŞ ÖLÇEN KASK
Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’nda Covid-19 önlemleri
kapsamında, yolcuların ateşini
YURTDIŞI UÇUŞLARI BAŞLADI

Turizm sektörü, geçtiğimiz yıl 51.7
milyon ziyaretçi ile 34.5 milyar dolar
gelir elde etti. Bu yıl rekoru egale
etmeyi düşünen sektöre koronavirüs
pandemisi engel oldu. Buna
rağmen geç de olsa 1 Haziran’dan
itibaren aşamalı bir şekilde turizm
hareketlenmeye başladı. Salgın
kapsamında uygulanan karantina
dönemi sonrası yeni normale geçiş
sürecinin başlamasıyla turizm
sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler, yerli ve yabancı turistleri
misafir edecek oteller, hijyen ve sosyal
mesafe açısından çok sayıda önlem
aldı.
SERTİFİKAYA İLGİ
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
verilerine göre, en çok ziyaret edilen
6. ülke olan Türkiye, pastadaki payını
korumak ve artırmak adına küresel
anlamda ilklere imza atıyor. Kültür
ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde,
Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı,
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının
katkıları ve tüm sektör paydaşlarının
işbirliğiyle başlatılan Güvenli Turizm
Sertifikasyon Programı’na ilgi
sürüyor. 48 otel, 9 restoran sertifika
almaya hak kazanırken, diğer tesisler
ve restoranların belgelendirme

süreçleri ise devam ediyor.
QR KOD İLE BİLGİ
Sertifika almış tesislerin kapılarında
ve görünen yerlerinde sertifika
belgeleri bulunuyor. Her otele,
konaklama tesisine, havalimanına,
taşıta özel hazırlanan belgelerin
üzerindeki QR kod sayesinde
misafirler, yapılan denetim
raporlarına erişebiliyor.
Ayrıca tatil yapmayı planlayan
ama sertifikalı bir otele gitmek
isteyen misafirler, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın web sitesinden sertifika
almış ve almak üzere olan tesislerin
listesine şu linkten ulaşabilir:
https://ktb.gov.tr/genel/belgelendirmesorgu.aspx?lang=tr&category=1
60 ÜLKEYE TANITIM
Önceliği iç turizme veren sektör,
dış turizmi canlandırmak için
de çalışmalarına devam ediyor.
Bunun için Turizm Bakanlığı
tarafından Türkiye’ye en fazla misafir
veren 60 ülkeye mektup yazıldı.
Mektuplarda Türkiye’nin başlattığı
sertifikasyon programı ile hastane
altyapısı anlatıldı. Ayrıca 60 ülkenin

İstanbul Havalimanı’nda ve Sabiha
Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda
yaklaşık 2 ay önce yeni tip
koronavirüs (Covid-19) nedeniyle
durdurulan tarifeli yurtdışı uçuşları
yeniden başladı. ölçmek için kasklı
termal kamera da kullanılıyor. Bir
görevlinin kullandığı termal kamera
ile yolcuların vücut ısısı kontrol
ediliyor ve ısısı yüksek olanlar sağlık
görevlilerine yönlendiriliyor. Ayrıca
maskesi olmayan yolcular için
havaalanlarına maske otomatları
konuldu.
Yeni normalleşme adımları
kapsamında 1 Haziran’da başlayan
iç hat uçuşlarının ardından İstanbul
Havalimanı’nda yurtdışı seferleri de
belirli ülkeleri kapsayacak şekilde
kademeli olarak yeniden açıldı. Türk
Hava Yolları, ilk uçuşlarını Almanya,
İngiltere ve Hollanda’ya İstanbul
Havalimanı’ndan tarifeli seferlerle
gerçekleştirdi. Günler öncesinden
bilet alan yolcular, sabahın erken
saatlerinden itibaren İstanbul
Havalimanı’na geldi. Biletli yolcuların
haricinde terminale girişlere izin
verilmedi. Yolcuların havalimanına
girişte termal kameralarla vücut ısıları
kontrol edildi. Arama noktalarından
Dış Hatlar Gidiş Terminali’ne gelen
yolcular, burada sosyal mesafeye
uyarak bekledi. Havalimanına giren
yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin
ardından pasaport bölümünden
geçerek uçaklara yöneldi.

Çorlu TSO Akademide İnteraktif Eğitimler Başladı

Odamız tarafından
düzenlenen seminer
ve eğitimler Covid –
19 sürecinden dolayı
interaktif olarak Zoom
üzerinden gerçekleşti.
Kişisel Gelişim Uzmanı

Fahiş fiyat ve
stokçulukla
mücadele dönemi

-Bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış
yapıldığının tespiti durumunda on bin Türk
lirasından yüz bin Türk lirasına kadar,

-Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler
tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler
ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici
faaliyetlerde bulunulduğunun(stokçuluk) tespiti
durumunda ise elli bin Türk lirasından beş
yüz bin Türk lirasına kadar, idari para cezası
verilecektir.
İdari para cezasının belirlenmesinde; işlenen
fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü,
büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı
ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat
ile daha önce aynı konuda idari para cezası
uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate
alınacaktır.
Kanuna eklenen madde ile ayrıca, fiyat
artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik
düzenleme ve denetim yapmak amacıyla Haksız
Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulması
düzenlenmiş, bu düzenleme gereğince
hazırlanan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
Yönetmeliği” 28 Mayıs 2020 tarihli Resmî
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma
dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici,
tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından
satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı
yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin
fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki
artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan
aşırı ve adil olmayan artış “Fahiş fiyat artışı”
olarak tanımlanmıştır.
Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma
dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici,
tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada
darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest
rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara
ulaşmasını engelleyen faaliyetleri ise “Stokçuluk”
olarak değerlendirilecektir.
Kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı
hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve
perakende işletmeler hakkında verilen idari para
cezası kararları kamuoyunun bilgilendirilmesi
ve aydınlatılması ile mal ve hizmet piyasasındaki
tarafların ekonomik çıkarlarının korunması
amacıyla Bakanlıkça açıklanabilecektir.
Ticaret Bakanlığına veya il müdürlüklerine;
dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya
diğer elektronik başvuru yöntemleri ile
yapılacak başvurular, il müdürlüğünce ön
incelemeye alınacak ve bu inceleme sonucunda
düzenlenen rapor, on üç üyeden oluşan Haksız
Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca savunmalar
da göz önünde bulundurulmak suretiyle
değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Lale Güzel tarafından
gerçekleşen eğitimde;
“Kökten Değişen
Dünya için Yeni
Çalışma Alışkanlıkları”
konularında
katılımcılara bilgiler
aktarıldı.

kaynak: www.dunya.com

www.corlutso.org.tr
Kaynak: www.itohaber.com
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ÇORLU TİCARET ve SANAYİ ODASI
GERİ BİLDİRİM FORMU

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

F.07

Yürürlük Tarihi

26.09.2016

Revizyon No

1

Revizyon Tarihi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, kalite değerleri çerçevesinde, güvenilirlik, dürüstlük,
liderlik ilkelerine bağlı, üye odaklı yönetim anlayışı ile;

25.07.2018

MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER
Firma Adı
Tercih Edilen İletişim Yöntemi
Seçiminizi (X) ile işaretleyiniz

Adres:
İrtibat Tel:

İrtibat Fax:

E-Posta

Yazışma adresi

Telefon

E-Posta Adresi

SMS

(17) Diğer

(16)
İletişim ve
danışma

(15) AR-GE

(14)
Başkanlık
Sekreteri

(13)Eğitim,/
Seminer

(12) Bilgi
İşlem

(11) Sanayi

(10) Proje

(9) Basın
Yay.Halkla
İliş.

(8) Oda
Sicil (Yazı
İşleri)

(7) Ticaret
Sicil

(6)
Muhasebe

( Vezne)

(5)Araştırma

(4) Kapasite

(3) Dış İlişk.

(2)Genel
Sekreterlik

(1) Yönetim
Kurulu

Müşteri Bildiriminizin hangi birimden kaynaklandığını (X) ile işaretleyiniz.

**Geri Bildiriminizi Öneri, Talep, Memnuniyet ise aşağıda ki kutucuklardan ilgili bölümü işaretleyerek (X) görüşlerinizi
iletebilirsiniz. Geri Bildiriminiz Şikayet ise Şikayet Kutusunu işaretleyerek (X) Şikayet Bölümünü doldurunuz.

ÖNERİ ( )

TALEP (

ŞİKAYET (

)

MEMNUNİYET(

)

)

• Odamıza ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,
• Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Odamıza kolaylıkla ve ücretsiz
iletebildiğini,
• Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,
• Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğunu, aynı şikayetin tekrar
oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
• Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin
sağlandığını,
• Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulduğunu,
• Şikayetlerin yasal şartlara, kanunlara, yönetmeliklere uygun, sürekli iyileştirmeler ile
çözümlerinin sağlandığını,
• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak Odamızın tüm üyeleri,
çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt ederiz.

Müşteri ÖNERİ ve ŞİKAYET
PANELİ
MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ

Şikayetin Konusu (Karşılaşılan Sorun)

Müşteri Şikayet İletişim Kanalları
•
•
•
•
•
•
•
•

Düzeltme Talebinizin olması durumunda ne tip bir düzeltme istiyorsanız lütfen açıklayınız.

**Öneri/Şikayet ile ilgili detay ektedir

Öneri/Şikâyet Yapan Kişi

(Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi, imza, tarih, saat)

Öneriyi/Şikâyeti Alan Personel

(Geri Bildirimi Teslim Alan Personel tarafından
adı, soyadı, tarihi, saati yazılmak kaydıyla
imzalanacaktır. Telefon, mail ile yapılan
müracaatlarda sadece bu bölüm doldurulacaktır.)

Referans No
Tarih

(Kurum Tarafından
Verilir)

www.corlutso.org.tr

e-hizmet

www.corlutso.org.tr  Web sitemizdeki  “Müşteri Öneri Şikayet Paneli” ile
corlutso@corlutso.org.tr  E-mail adresine e-posta ile
0282 651 35 10  no’lu fax aracılığı ile
0 282 651 10 96 no’lu telefon aracılığı ile
0544 654 59 59 Whatsapp hattı üzerinden mesaj ile
Çorlu TSO Hizmet Binasın da bulunan “Öneri/Şikayet Kutusu” ile  
www.facebook.com/corlutsokurumsal sosyal medya hesabı üzerinden
www.twitter.com/corlutso sosyal medya hesabı üzerinden

Çorlu TSO , tüm iletişim kanallarından iletilen şikayetleri kayıt altına alır ve
hizmetlerini iyileştirme yönünde bir fırsat olarak değerlendirir.
Çorlu TSO şikayet kabul yollarından en az birini ücretsiz tutmayı taahhüt eder. Bu
taahhüt doğrultusunda  telefon ve fax dışında kalan diğer iletişim kanallarından gelen
şikayetleri  ücretsiz kabul etmektedir.
Bildirimleri Kayıt Altına Alma
Üyelerimiz tarafından iletilen şikayetler farklı kayıt numaraları altında kayıt edilir
ve üyemizin tercih ettiği geri dönüş kanalına göre, kayıt altına alındığına dair
bilgilendirme yapılmaktadır. Paylaşılan her türlü kişisel bilgi gizlilik politikası
doğrultusunda muhafaza edilmektedir.
Şikayetin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Çorlu TSO kendisine ulaşan şikayetin önceliğini göz önüne alarak makul bir çabayla
araştırma gerçekleştirir.
Hızlı bir çözüm bulunamıyorsa, şikayetçinin yerinde incelemelerde bulunmak için
ziyaret gerekebilir. Müşteri Memnuniyet Yönetim Temsilcisi elde ettiği bulguyu
Çorlu TSO’da şikayetin muhataplarına incelemeleri için gönderir.
Nihai Bilgilendirme
Müşteri şikayetlerinin mümkün olan en kısa sürede yanıtlanması Odamızın
önceliklerindendir. İletilen tüm şikayetler objektif ve adil olarak değerlendirir,
üyelerimiz kendisine iletilen bilgilendirmeden memnun olduğunda şikayet kaydı
sonuçlandırılır.
Sürekli İyileştirme
Şikayetlerin yinelenmesini engellemek amacıyla düzeltici faaliyetler belirlenerek
süreçlerimizi sürekli revize ederiz. Yapılan iyileştirme faaliyetlerin etkinliği sürekli
izlenir.

İletişim Bilgileriniz

Güncel mi?

Sabit Telefon
GSM Telefon
Faks
Web Adresi
E - Posta Adresi
Hizmetlerimizden daha hızlı haberdar olmak için iletişim
güncelleme formumuz

(http://www.corlutso.org.tr/content-400-bilgi_guncelleme.html) adresinde
mevcuttur.

Formumuzu aşağıdaki adreslere ulaştırabilirsiniz
E - posta: corlutso@corlutso.org.tr
Tel: 0282 651 10 96
Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No: 6
Çorlu / Tekirdağ 59850

www.corlutso.org.tr

10

Türkiye’de afetlere hazırlık kültürünün
yerleşmesi için AFAD tarafından
geliştirilen Afetlere Hazırlık Yılı başladı!

Ham çelik üretimi mayısta

yıllık yüzde 8.7 geriledi

Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7
azalarak 148.8 milyon tona geriledi.
Merkezi Brüksel'de bulunan
Dünya Çelik Birliği
(Worldsteel), mayıs ayı
ham çelik üretim verilerini
açıkladı.
Buna göre, küresel ham
çelik üretimi, mayıs ayında
2019'un aynı dönemine
kıyasla yüzde 8,7 azalarak
148,8 milyon ton oldu.
Söz konusu dönemde Çin’in
üretimi yüzde 4,2 artarak
92,3 milyon tona ulaşırken,
Japonya'nın üretimi yüzde
31,8 düşerek 5,9 milyon
tona indi.
Hindistan'ın üretimi yüzde
39,1 azalarak 5,8 milyon

tona ve ABD’nin
üretimi yüzde
36,6 düşerek
4,8 milyon tona
geriledi.
Birliğin
verilerine göre,
Türkiye'de
ham çelik üretimi, mayısta
geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 25,8 azalarak
2,3 milyon ton olarak
gerçekleşti.
Brezilya'nın üretimi yüzde
22,6 düşerek 2,2 milyon
tona inerken, Avrupa
Birliği’nde üretim yüzde
26,8 azalarak 10,5 milyon

tona geriledi.
WorldSteel, açıklamasında,
Kovid-19 salgınının ham
çelik üretim rakamlarının
sunulmasında oluşturduğu
zorluklar nedeniyle, mayıs
ayına ait üretim verilerinin
çoğunun gelecek ay revize
edilmesinin beklendiği
belirtildi.
Kaynak: www.itohaber.com

15 günde 1 milyon yolcu taşındı

Kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan havayolu uçuşlarında 1-15 Haziran tarihlerinde
toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti. Havalimanlarına iniş-kalkış
yapan uçak sayısı ise 13 bin 681 oldu.

Farkında mısınız?

SİZE ÇOK YAKINIZ
Size özel hizmetlerimizden ve yeni fırsatlardan
anında haberdar olabilirsiniz

https//twitter.com/corlutso

https//www.facebook.com/corlutsokurumsal

https//instagram.com/corlutso

https//www.flickr.com/photos/corlutso/

https//www.pinterest.com/corlutso

www.corlutso.org.tr

www.corlutso.org.tr

corlutso@corlutso.org.tr

Türkiye’de kontrollü
normalleşme süreciyle
başlatılan uçuşlarla 15
günde 1 milyon 10 bin
137 yolcu taşındı. İç
hatlarda 940 bin 648, dış
hat uçuşlarında ise 69
bin 489 yolcuya hizmet
verildi. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, sektörde
elde edilen ilk rakamların
normalleşmenin olumlu
seyrinin göstergesi
olduğunu bildirdi. Ülke
olarak önemli bir sürecin
geride bırakıldığına dikkat
çeken Karaismailoğlu,
“Hızlıca toparlandık ve
rekorlara imza atıyoruz”
dedi.
13 BİN 681 UÇAK
Yeni tip koronavirüs
salgını nedeniyle ulaşım
modlarında da hayati
önemi olan tedbirler
alındığına işaret
eden Karaismailoğlu,
“Havalimanlarına 1-15
Haziran’da iniş-kalkış yapan
uçak sayısı, iç hatlarda
10 bin 777, dış hatlarda
ise 2 bin 904 olmak üzere
toplamda 13 bin 681
oldu” bilgisini paylaştı.
Kontrollü normalleşme
sürecinin başlamasıyla iç
hat uçuşlarının ilki, salgın
sertifikası verilen İstanbul
Havalimanı’ndan Ankara
Esenboğa Havalimanı’na
1 Haziran’da yapıldı.
Dış hat uçuşları da 11
Haziran itibarıyla bazı
ülkeleri kapsayacak şekilde
kademeli olarak yeniden
başladı.
İSTANBUL’UN TRAFİĞİ
İstanbul Havalimanı’nda
haziranın ilk 15 gününde
iniş-kalkış yapan uçak
trafiği, iç hatlarda 1.739,

dış hatlarda ise 1.159 olmak
üzere toplam 2 bin 898
oldu. Yolcu trafiği de iç
hatlarda 185 bin 495, dış
hatlarda 29 bin 127 olmak
üzere toplam 214 bin 622’ye
ulaştı.
ANTALYA’DA 38 BİN
YOLCU
Aynı dönemde turizmin
başkenti Antalya
Havalimanı’nda da
iniş-kalkış yapan uçak
trafiği, iç hatlarda 444, dış
hatlarda ise 82 olmak üzere
toplamda 526 oldu. Yolcu
trafiği, iç hatlarda 34 bin
978, dış hatlarda 2 bin 847
olmak üzere toplamda 37
bin 825 olarak kayıtlara
geçti.
İKİ KULEDEN AYNI
ANDA OPERASYON
Pist ile birlikte açılışı
yapılan Hava Trafik
Kontrol Kulesi de 45 metre
yükseklikte ve 10 kontrol
pozisyonuna sahip. Piste
ve terminalin doğusuna
hizmet verecek olan 2.
kule, 1. kule ile birlikte aynı
anda operasyon yapacak.
İki kulenin aynı anda
aktif olması dünyada çok
az sayıda havalimanında
bulunan bir özellik.
İSG LOUNGE YENİ
DÖNEME HAZIR
Kontrollü sosyal hayata
geçişle birlikte 2.5 ay kapalı
kaldıktan sonra yurt içi ve
yurt dışı uçuşlarına yeniden
açılan İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı’nda,
özel yolcu salonu İSG
Lounge da yeni dönemde
hizmet vermeye başladı.
Koronavirüs salgınına
karşı tüm tedbirlerin
alındığı salona yolcular
biletlerini temassız
okutarak giriş yapıyor.

Masa ve sandalyelerin
sosyal mesafe kuralına göre
konumlandırıldığı salona
aynı anda en fazla 46 yolcu
kabul ediliyor.
YENİ PİST 4F
KATEGORİSİNDE
İstanbul Havalimanı’nda
iniş ve kalkış kapasitesini
artırmak amacıyla yapılan
3. pist de hizmete açıldı.
3. pist ile hem hava
yolu şirketleri hem de
vatandaşların zamandan
kazanacağı, özellikle iç hat
uçuşlarında, mevcut taksi
sürelerinde yaklaşık yüzde
50 oranında bir azalma
yaşanacağı öngörülüyor. 3.
pistin özellikleri şunlar:
*3 bin 60 metre
uzunluğunda, 45 metre
gövde ve her iki kısımda
15’er metre kaplamalı
banket genişliğine sahip.
*Toplam kaplamalı kısım
ise banketler dahil 75
metre.
*Pistin ismi 18/36 pisti
*Pist, bu durumuyla en
büyük yolcu uçaklarının
iniş ve kalkışına imkân
tanıyan 4F kategorisinde.
*Pistin güney kısmında,
soğuk hava koşullarında
trafiği sağlamak amacıyla
uçağın buzlanmasını
önlemek için de-icing
apronu bulunuyor. Bu
alanda en büyük yolcu
uçaklarına, de-icing hizmeti
sağlanabiliyor.
*3. pist, havacılıkta CAT-III
olarak adlandırılan en zorlu
hava koşullarında iniş ve
kalkışa olanak sağlayacak
elektrik ve elektronik
seyrüsefer sistemlerine de
sahip.
Kaynak: www.itohaber.com
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2. MESLEK GRUBU
ALUBİ ALÜMİNYUM METALÜRJİ SAN. VE
TİC. A.Ş.: VELİMEŞE OSB MAH. 248 SK. NO: 3 /1
ERGENE/TEKİRDAĞ

3. MESLEK GRUBU
MAVİŞ İPLİK ÖRME TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
ERGENE TEKİRDAĞ ŞUBESİ: VAKIFLAR OSB
MAH. D100 CAD. NO: 26 /1 ERGENE/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 675 1087
ÖZPOLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TEKİRDAĞ ERGENE ŞUBESİ: VELİMEŞE OSB
MAH. 121 SK. NO: 9 /1A ERGENE/TEKİRDAĞ
TEL: 0212 489 2787
BASO TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: ULAŞ
OSB MAH. D100 CAD. NO:119 ERGENE 2 OSB NO:/
ERGENE/TEKİRDAĞ

4. MESLEK GRUBU

MEGAFUR DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
MARMARACIKOSB MAH. ILGAZ SK. NO: 3 /1
ERGENE/TEKİRDAĞ

5. MESLEK GRUBU

LİOR KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: VELİMEŞE
OSB MAH. 8. YANYOL CAD. NO: 6 /1 ERGENE/
TEKİRDAĞ
AKRİPOL KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ERGENE
ŞUBESİ: VELİMEŞE OSB MAH. 229 SK. NO: 8 /1
ERGENE/TEKİRDAĞ
ULTRACARE MEDİKAL CİHAZLAR SAN. TİC.
A.Ş.: TÜRKGÜCÜ OSB MAH. YILMAZ ALPASLAN
CAD. NO: 5 /5E ÇORLU/TEKİRDAĞ
EREN KAYA: YENİCE MAH. 30 AĞUSTOS 2. SK.
GÖZDE SİTESİ SİT. NO: 6 /133 ÇORLU/TEKİRDAĞ
VARLIK EPS YAPI MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.:
MARMARACIK MAH. 1985. SK. NO: 21 ERGENE/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 650 2002
UCM KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC.
A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ: VELİMEŞE OSB MAH.117 SK.
NO: 3 -5/1 ERGENE/TEKİRDAĞ

6. MESLEK GRUBU

MODÜL ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ İNŞAAT
DANIŞMANLIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ BLV. NO: 88/6
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 4482
TRAKYA KAROT İNŞAAT TAAHHÜT TİC. LTD.
ŞTİ.: RUMELİ MAH. İSMET PAŞA BLV. NO: 37 -39A
ÇORLU/TEKİRDAĞ
OĞUZ ÇETİNKAYA ÖZ ÇETİNKAYA ASANSÖR:
ŞEYHSİNAN MAH. ARPALIK SK. NO: 38 A ÇORLU/
TEKİRDAĞ
ASIM TOPARLI KADIOĞLU KARDEŞLER YAPI:
MUHİTTİN MAH. BÜLENT ECEVİT BLV. PEDİRİK
APT SİT. B APT. NO: 124 /1/12 ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 651 1630
ZCM TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.: ALİPAŞA MAH. SÜLÜN CAD. NO: 6 /1/6
ÇORLU/TEKİRDAĞ
MEHMET MEMİŞ MSM İNŞAAT GAYRİMENKUL:
BAHÇELİEVLER
MAH. KALE SK.
NO:1/A
MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ
ŞEREF ATMACA YAPI TİC. LTD. ŞTİ.: ALİPAŞA
MAH. ÇETİN EMEÇ BLV. NO: 73 B ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 5866
KADİR TAŞTAN TAŞTAN MONTAJ VE ENERJİ:
SAĞLIK MAH. TUĞRA SK. NO: 6/1 ERGENE
TEKİRDAĞ
BORCAN YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL TİC. VE
LTD. ŞTİ.: YENİÇİFTLİK MAH. MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK CAD. NO: 24/B MARMARAEREĞLİSİ/
TEKİRDAĞ TEL: 0212 601 0130
FESİH DEMİR DEMİR KARDEŞLER İNŞAAT:
YENİÇİFTLİK MAH. CUMHURİYET 14 SK. NO: 16/1
MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ

7. MESLEK GRUBU
HAKAN ŞEN ŞEN OTO KAPORTA: ZAFER MAH.
BAKIM ONARIM 10. SK. NO: 24 ÇORLU/TEKİRDAĞ
SUBHI BELGIN HATIB GO MOTORS MOTOSİKLET TİCARETİ: MUHİTTİN MAH. BÜLENT
ECEVİT BLV. NO: 100 -102C ÇORLU/TEKİRDAĞ
EMİR ÇAKMAK OTOMOTİV TURİZM SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.: ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 9.
SK. NO: 10 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 1311
GÖKÇE UÇAR OTOMOTİV VE İNŞ. TAAHHÜT
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.: BAHÇELİEVLER MAH. RAHMİ
ÖZCAN BLV. NO: 11/B MARMARAEREĞLİSİ/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 613 2580

YENİ ÜYELERİMİZ

ÇORLU ARICI OTOMOTİV İNŞ. VE SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.: SİLAHTARAĞA MAH. SİNAN DEDE CAD. NO:
86 ÇORLU/TEKİRDAĞ
ROYAL CLASS GAYRİMENKUL İNŞ. OTOMOTİV
TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: HATİP MAH.
GÜNDÜZ SEFASI SK. F BLOK APT. NO: 10 FK
ÇORLU/ TEKİRDAĞ
LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş.
MARMARAEREĞLİSİ ŞUBESİ: SULTANKÖY MAH.
EKŞİ ELMA CAD. NO: 60/1 MARMARAEREĞLİSİ/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 633 6263

8. MESLEK GRUBU
BROVNA DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.: ESENTEPE
MAH. SANCAK CAD. REAL TOWER SİT. NO: 2/19
ÇORLU/TEKİRDAĞ
ÇORLU AVM ZÜCCACİYE KIRTASİYE TEKSTİL
PLASTİK İNŞAAT TOPTAN TİC. LTD. ŞTİ.:
RUMELİ MAH. İSMET PAŞA BLV. B BLOK APT. NO:
110 B ÇORLU/TEKİRDAĞ
ÖZ SÜT TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ: REŞADİYE MAH.
YUNUS EMRE CAD. DİLDEN APT SİT. A BLOK APT.
NO: 27 B ÇORLU/TEKİRDAĞ
MİNE ALTUN: ZAFER MAH. CUMHURİYET BLV.
ARMADA CİTY SİT. C1 APT. NO: 9 /14/44 ÇORLU/
TEKİRDAĞ
MEHMET DEMİR YDZ BİLİŞİM: REŞADİYE MAH.
ŞEHİT AHMET ÇELEKOĞLU 1. SK. RECEP ÜNAL
SİT. NO: 4 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
TSG TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.: YAKUPLU MAH. KÖYYOLU SK. NO: 728
MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
COGENETİC ARGE HAYVANCILIK SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.: ALİPAŞA MAH. HASAN ALİ YÜCEL
CAD. MARMARA SİT. A APT. NO: 49 B ÇORLU/
TEKİRDAĞ

9. MESLEK GRUBU
RÜZGAR HAZIR GİYİM TEKSTİL VE KOZMETİK
PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.: REŞADİYE MAH.
MANDIRACI 2. SK. PATATESÇİ APT SİT. NO: 70/B01
ÇORLU/ TEKİRDAĞ
ESSE KUMAŞÇILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
ULAŞ OSB MAH. D100 CAD. NO: 32 /1 ERGENE/
TEKİRDAĞ
KİNETİK TEKSTİL VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.:
ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. A1 BLOK
APT. NO: 21/30 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FİLİZ KALAYCI SULTAN I ALA GELİNLİK VE
GÜZELLİK MERKEZİ: ALİPAŞA MAH. ÇETİN
EMEÇ BLV. ELİT PARK SİT. A BLOK APT. NO: 118
/122D ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 7076
DURU GLOBAL TEKSTİL İNŞ. VE MEDİKAL
ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.: ALİPAŞA MAH.
SÜLÜN CAD. NO: 6 /1/6 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FATMA SILA TOPRAK MİHRACE ÇİZGİ BAY
BAYAN GİYİM: CEMALİYE MAH. DR.SABRİ BEY
SK. NO: 1 A ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 4126

10. MESLEK GRUBU
UFER PLASTİK AMBALAJ SAN. VE DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.: ALİPAŞA MAH. SÜLÜN CAD. NO: 6 /1/79
ÇORLU/TEKİRDAĞ
DURUTUZ KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
ZAFER MAH. BAKIM ONARIM 4. SK. NO: 14
ÇORLU/TEKİRDAĞ
VEDAT SİYAH ÖZTRAKYA ENERJİ: ŞEYHSİNAN
MAH. HÜLYA SK. TUNÇ YIL APT. NO: 5 C ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 2845
ÖNCÜ MEŞRUBAT NAKLİYAT TÜKETİM
MADDELERİ PAZARLAMA NALBURİYE İNŞ.
TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ERGENE
ŞUBESİ: SAĞLIK MAH. GÜNDOĞU CAD. NO: 3
ERGENE/TEKİRDAĞ TEL: 0282 686 5306
BERTA YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.: KEMALETTİN MAH. ŞADIRVAN SK. NO: 10
/12C ÇORLU/TEKİRDAĞ
KOLİNET AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.:
ÖNERLER MAH. UYGUR 6. SK. YEŞİLKÖY
VİLLALARI SİT. NO: 2 /5 ÇORLU/TEKİRDAĞ
PROCESS CHEMİCALS TEKSTİL DANIŞMANLIK
LTD. ŞTİ.İ: KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD.
C BLOK APT. NO: 6 /18C/22 ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 673 1725
GOLDEN TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ERGENE ŞUBESİ: MARMARACIK MAH. 1987. SK.
NO: 28 C ERGENE/TEKİRDAĞ TEL: 0212 318 3252

11. MESLEK GRUBU
DORA BEYAZ EŞYA PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÇORLU HEYKEL ŞUBESİ: REŞADİYE MAH. SALİH
OMURTAK CAD. NO: 115 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
YILMAZ TÜRKMEN ZÜMRÜT EV ALETLERİ: ULAŞ
MAH. ATATÜRK BLV. NO: 74 A ERGENE/TEKİRDAĞ
YSM TOPTAN ÇELİK KAPI VE YAPI MALZ. İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.:ALİPAŞA MAH. ÇETİN EMEÇ
BLV. NO: 134 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
1924 DİJİTAL MEDYA İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA
TİCARET LTD. ŞTİ.: YEŞİLTEPE MAH. EDİRNE BLV.
NO: 36/20 ERGENE/TEKİRDAĞ TEL: 0282 686 5333
VESTEL TİCARET A.Ş. TEKİRDAĞ ÇORLU ŞUBESİ:
CEMALİYE MAH. SALİH OMURTAK CAD. ÖMÜR İŞ
MERKEZİ SİT. NO: 236 /1B ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0212 456 2000
MERT KUYUMCULUK İLETİŞİM İNŞ. NAKLİYAT
TURİZM OTOMOTİV BEYAZ EŞYA GIDA
MADDELERİ PAZ. İTH. VE İHR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. MARMARA EREĞLİSİ ŞUBESİ:
BAHÇELİEVLER MAH. RAHMİ ÖZCAN BLV. NO:
5/B MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ

12. MESLEK GRUBU

EFE KOÇ İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYE SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.: ŞEYHSİNAN MAH. ŞEHİT PİLOT
İHSAN AKSOY SK. İSMAİL CİN İŞ MERKEZİ APT.
NO: 1/115 ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 9228
IŞIK ÖREN KARGO TAŞIMACILIK VE TİCARET
LTD. ŞTİ.: MUHİTTİN MAH. ADNAN KAHVECİ
CAD. NO: 35 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0212 590 9528
AKANSU TAŞIMACILIK OTOMOTİV TİC.LTD.
ŞTİ.: NUSRATİYE MAH. STADYUM ARKA ARALIĞI
SK. NO: 2/2 ÇORLU/TEKİRDAĞ
ELMİRA SEYAHAT TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.:
REŞADİYE MAH. ATATÜRK BLV. NO: 99 A ÇORLU/
TEKİRDAĞ

14. MESLEK GRUBU
HALİL İBRAHİM ERKUT BUMERANG AKADEMİK
EĞİTİM VE DANIŞ. HİZM.: MUHİTTİN MAH.
BAĞLARİÇİ 2. SK. NO: 52 I ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 652 9949
HALİL TEKİN ÖZEL ÇORLU LİSAN YABANCI DİL
KURSU: MUHİTTİN MAH. FİKİR SK. NO: 27/19
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 653 1819
KADİR KAYDI ATAGÖZ OPTİK: REŞADİYE MAH.
İMARET SK. NO: 13 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
TEL: 0212 489 2787
EKİN KİTAP KIRTASİYE VE MÜZİK ALETLERİHÜSEYİN GÖKSEL: MANDIRACI CAD. NO:50
ÇORLU/TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 4881
ABDULHAMİT ACAR HZR GAYRİMENKUL:
REŞADİYE MAH. ATATÜRK BLV. NO: 34 C ÇORLU/
TEKİRDAĞ
AHMET ALTINTAŞ HAN EMLAK DANIŞ. OTO
KİRALAMA ARACILIK HİZMETLERİ: KAZIMİYE
MAH. DUMLUPINAR CAD. OLİMPİA SİT. B APT. NO:
1 -3/7 ÇORLU/TEKİRDAĞ
HACI CEYLAN HAN EMLAK DANIŞMANLIK OTO
KİRALAMA ARACILIK HİZM.: KAZIMİYE MAH.
DUMLUPINAR CAD. OLİMPİA SİT. B APT. NO: 1 -3/7
ÇORLU/TEKİRDAĞ
NET SEM ÖZEL EĞİTİM LTD. ŞTİ.: KAZIMİYE MAH.
BARBAROS 3. SK. NO: 5 ÇORLU/TEKİRDAĞ
KTB EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI BASIM
YAYIN VE DANIŞMANLIK HİZM. TD. ŞTİ.:
HÜRRİYET MAH. AKDENİZ CAD. NO: 4 ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 651 0998 – 0282 673 6664

15. MESLEK GRUBU
UMMAHAN GÜRBÜZ CESİM USTANIN YERİ:
CEMALİYE MAH. ZAFER SK. GÜNEŞ ÖĞÜNÇ İŞ
HANI APT. NO: 2/1 ÇORLU/TEKİRDAĞ
KORAY KÖKSAL KÖKSALLAR YEMEK VE
TURİZM ÇORLU ŞUBESİ: HATİP MAH. GÜNDÜZ
SEFASI SK. D BLOK APT. NO: 10 DM ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 652 0558
BABA BURGER RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ TİC.
LTD. ŞTİ.: ESENTEPE MAH. SANCAK 2. SK. B BLOK
APT. NO: 8 /2C ÇORLU/TEKİRDAĞ
İSTANBUL GIDA TEKSTİL İNŞAAT VE YAPI
MARKETLERİ TİC. VE SAN. TD. ŞTİ. ÇORLU
HİSMAR
GARDEN
ŞUBESİ:
ŞEYHSİNAN
MAHALLESİ ÖKSÜZ GAZİ SK. NO: 18 A ÇORLU/
TEKİRDAĞ TEL: 0282 650 1041

16. MESLEK GRUBU
MAKZAL TEKNİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.:
KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. NO: 9 -11/15
ÇORLU/TEKİRDAĞ
www.corlutso.org.tr
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Vergide e-belgede ikinci faz başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yılbaşından itibaren fatura gibi belgeler için e-dönüşüme
geçerken, bu sürecin ikinci aşaması da başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı,
geçen yıl yaptığı
düzenlemelerle 1
Ocak 2020 ve sonrası
dönemlerde mükellef
grupları ile sektörler
itibarıyla e-belge
uygulamalarına geçilmesini
kararlaştırmıştı. Bazı
mükellefler de brüt satış
hasılatlarına göre bu
uygulamalara geçiş yapıyor.
2018 hesap dönemi brüt
satış hasılatı (veya satışları
ile gayrisafi iş hasılatı) 10
milyon lira ve üzerinde
olan mükellefler, 1
Ocak'tan itibaren e-fatura
uygulamasına geçerken,
2018 veya 2019 hesap
dönemleri brüt satış
hasılatı 5 milyon lira ve
üzeri olan mükellefler için

ise zorunluluk başladı.
Akaryakıt ürünlerinin
imali, ithali, teslimi gibi
faaliyetleri nedeniyle
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumundan (EPDK)
bayilik lisansı dahil
lisans alan mükellefler de
yarından itibaren e-fatura
kapsamında olacak. Alkollü
içecek, gazoz ve meyve
suyu ile tütün ürünlerini
imal ve ithal edenlerin de
e-faturaya geçişi zorunlu
olacak.
Pek çok sektör e-irsaliyeye
geçecek
e-Dönüşüm çalışmaları
kapsamında e-irsaliye
uygulamasına da geçilecek.
Buna göre, EPDK'den

lisans alan mükellefler,
tütün ürünleri, alkollü
içecek, gazoz ve meyve
suyu üreticileri ve
ithalatçıları, maden
üretimi faaliyetinde
bulunanlar, şeker imali
gerçekleştirenler, demir ve
çelik sektörü temsilcileri,
gübre üreticileri gibi çok
sayıda gerçek ve tüzel
kişi, 1 Temmuz itibarıyla
e-irsaliye uygulaması
kapsamına girecek.
e-Fatura uygulamasına
geçmek zorunda olan
mükelleflerden, müstahsil
makbuzu düzenleme
zorunluluğu bulunanlar
da yarından itibaren
e-müstahsil makbuzu
uygulamasına başladı.

Sinemalar e-bilete geçecek
Yerli ve yabancı film
gösteriminde bulunan
sinema işletmeleri de yarın
e-bilet uygulamasına geçiş
yapacak. 1 Temmuz'dan
sonra faaliyete başlayanlar
da bu ayı izleyen 4'üncü
ayın başına kadar
uygulamaya dahil olacak.

Öte yandan, elektronik
ticaret ortamını sağlayan
aracı hizmet sağlayıcıları,
internet ortamında
gerçek ve tüzel kişilere ait
gayrimenkul, motorlu araç
vasıtalarının satılmasına
veya kiralanmasına ilişkin
ilanları yayınlayan internet
sitelerinin sahipleri veya
işleticileri ile internet
ortamında reklamların
yayınlanmasına aracılık
faaliyetinde bulunan
internet reklamcılığı
hizmet aracılarının da
yarına kadar e-faturaya
geçme zorunluluğu
bulunuyor. Faaliyete yeni
başlayan mükellefler ise işe
başlama tarihinden itibaren
üç ay içinde hazırlıklarını
tamamlayarak e-faturaya
geçecek.
kaynak: www.dunya.com

0282 651 10 96

Dış Arka Sayfa
Tam Sayfa

Ölçüler
25 cm x 37 cm

Yarım Sayfa

25 cm x 18,5 cm

700,00 TL

Çeyrek Sayfa

12,5cm x 18,5 cm

400,00 TL

Ölçüler
25 cm x 37 cm

Reklam Fiyatları
700,00 TL

Yarım Sayfa

25 cm x 18,5 cm

400,00 TL

Çeyrek Sayfa

12,5cm x 18,5 cm

250,00 TL

İç Sayfalar
Tam Sayfa

İhracat işlemlerinde de
e-fatura uygulamasına
geçilecek. Buna göre,
Türkiye'de ikamet
etmeyenlere özel fatura
ile yapılan bavul ticareti
kapsamındaki satışlar
açısından e-fatura
düzenlenmesi gerekecek.

Reklam Fiyatları
1.300,00 TL

* Yıllık Reklam Aboneliği Yaptıran Üyeye % 25 İndirim
Uygulanacaktır.
* Gazete Arasına Broşür koymak için 1.100 TL

"İstihdam Kalkanı" genç
istihdamını kolaylaştıracak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, istihdamın korunmasını hedefleyen
"İstihdam Kalkanı" paketinde, gençler ve 50
yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı
maddelerin olacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı
açıklamada, genç
istihdamına büyük
önem verdiklerini,
gençlerin istihdama
katılımını artırıcı
adımlar atacaklarını
söyledi.
Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını
sürecinde, çalışma
hayatının değişip
dönüştüğünün net bir
şekilde görüldüğüne
dikkati çeken Selçuk,
bu değişime bağlı
olarak farklı çalışma
modellerinin tercih
edilmeye başlandığını
vurguladı.
Esnek çalışma, evden
çalışma ve kısmi
çalışma modellerinin
söz konusu olduğunu
anımsatan Selçuk,
şunları kaydetti:
"Ülkemiz, dünyayla
kıyasladığında kısmi
çalışmada çok geride.
Hollanda'da iş gücünün

yarısı kısmi çalışmada.
İsveç'te iş gücündeki
her dört kişiden birisi
kısmi çalışmada.
Bizde ise oran yüzde
9,9 seviyesinde. AB
ortalaması yüzde
18'lerde. İstihdam
Kalkanı'nda
gençlerin ve 50 yaş
üzerindekilerin
istihdamını
kolaylaştırıcı maddeler
olacak. Mevzuat
anlamında çok
sıkıntımız yok ama
farkındalık sağlamak
için bazı teşvikler
sağlayacağız."
Bakan Selçuk, kısmi
çalışma modeliyle
kadınlar ile 50 yaş
üzerindekilerin,
iş ve aile yaşamı
dengesini daha rahat
sağlayabileceğini,
kendilerine ve ailelerine
daha fazla vakit
ayırabileceğini söyledi.
kaynak: www.cnnturk.com

