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Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım 

Sorumlusu (Seviye 5) Sınavları Yapıldı. 

 

13 Şubat 2018 Tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtı 

alım-satım yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

gereğince, oto galeri sahiplerinin ve 

çalışanlarının, Mesleki Yeterlilik Belgesi 

almaları zorunlu tutulmuştu. Çarşamba Ticaret 

ve Sanayi Odası da hizmet sınırları dahilinde 

yer alan Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı 

ilçelerinde mevcut oto galerinin ve 

çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi 

alabilmeleri için, TOBB MEYBEM A.Ş ile 

protokol imzaladı. 

     Sınavlara başvuru yapan 44 aday, 

07.03.2020 Cumartesi günü Çarşamba 

Endüstri Meslek Lisesinde Teori sınavına 

katıldı. Teori Sınavı sonrasında, 08.03.2020 

Pazar günü  ES Auto Ertuğrul SAĞLAM ve Kadir 

Yanak İnşaat Emlak Otomotiv’ de uygulama 

sınavları yapıldı. 

     Yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen 

sınava, MEYBEM A.Ş Uzman Yardımcısı 

Sn.İbrahim ÖZTÜRK, MEYBEM Sınav 

Denetçileri Sn.Kadir ÖZTÜRK, Sn.Mahir 

DURSUN, Genel Sekreter Sn.Gültekin SÜRÜL 

ve Proje Ofisi Uzmanı Sn.Oğuzhan KILINÇ ile 

galeri sahipleri ve çalışanları katıldı. 

     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı 

açıklamada; ‘Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odamız öncülüğünde yapılan Motorlu Kara 

Taşıtları alanındaki Mesleki Yeterlilik 

sınavlarını, Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacıkta 

bulunan tüm galericilerimizin faydalanması 

için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

iştiraki olan TOBB MEYBEM A.Ş. aracılığıyla 

gerçekleştirdik. Sınav için Ankara’dan ilçemize 

gelen MEYBEM A.Ş Uzman Yardımcısı 

Sn.İbrahim ÖZTÜRK, MEYBEM Sınav 

Denetçileri Sn.Kadir ÖZTÜRK ve Sn.Mahir 

DURSUN’a, sınavlar için bizlere yer temin eden 

Çarşamba Endüstri Meslek Lisesi müdürü Sn 

Talip ZORLU ve üyemiz olan ES Auto Ertuğrul 

SAĞLAM ve Kadir Yanak İnşaat Emlak 

Otomotiv’e teşekkür eder, verilecek belgelerin 

hayırlı olmasını dilerim.’ dedi. 

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreter Vekili Sn.İbrahim Ethem 

ŞAHİN’den Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası Ziyareti 

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 

Vekili Sn.İbrahim Ethem ŞAHİN, Yatırım 

Destekleme Uzmanı  SN.Emre ARSLANBAY 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Sn.Ahmet YILMAZ’ı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası-

Ticaret Borsası Proje Ofisi Müdürü Sn.Reyhan 

ARSLAN ve Proje Ofisi Uzmanı Sn.Oğuzhan 

KILINÇ hazır bulundular. 

    Ziyaret hakkında konuşan Çarşamba Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ;’ 

Kalkınma Ajansları Kamu kesimi, özel kesim ve 

sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
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geliştirmeyi ve yerel potansiyeli harekete 

geçirmeyi amaçlamaktadır. Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı temsilcilerinin odamızı ziyareti 

ile, çalışma alanımız olan Çarşamba, Salıpazarı 

ve Ayvacık’da yapılacak yatırımlar ile 

ilçelerimizin gelişimini hızlandırmak adına 

istişareler yaptık.  Bölgesel Kalkınma ve Proje 

Ofisimiz ile üyelerimizin ve tüm 

vatandaşlarımızın isteklerine cevap vermek 

birinci hedefimizdir.  Ziyaretlerinden ötürü 

kendilerine teşekkür eder,  çalışmalarında 

başarılar dilerim.’dedi. 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Fahiş 

fiyat artışları konusunda uyardı 

 

Korona Virüsünün ülkemizde tespit 

edilmesinin ardından temizlik ve hijyen 

ürünlerindeki satışlarda meydana gelen 

artışlarla ilgili açıklama yapan Çarşamba 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz 

“ Maalesef bu durumu ülkemizde fırsata 

dönüştürmek isteyenler olmuştur. Fahiş 

fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli 

açıklamalar yapılmış ve tespiti yapılması 

durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı ifade 

edilmiştir. Ne yazık ki ülke genelinde bazı 

firmaların, korona virüsü fırsat bilerek 

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa 

koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş 

fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında 

bekleterek fiyat artışına neden olduğu ilgili 

kurumlar tarafından tespit edilmiştir. Haksız 

fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur 

olan vatandaşlarımızın ve bu süreçte herhangi 

bir fırsatçılık olayına karışmayan esnaf ve 

tüccarlarımızın haklarını korumak için Odamız 

tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

     Ürünlerine aşırı oranda zam yapan firmaları 

vatandaşımız tespit ettiği anda Odamıza 

bildirmelerini rica ediyoruz. Ticaret 

Bakanlığımızdan ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinden gelen talimatlar doğrultusunda,  

ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara 

karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı 

ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri 

cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan 

kamuoyuna duyuruyoruz” dedi. 

 

Çarşamba Ticartet ve Sanayi Odası 

Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'ın 18 Mart 

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajı 

 

TARİHİ ŞANLI ZAFERLERLE DOLU OLAN, 
BİZLERE ÇANAKKALE ZAFERİ'Nİ YAŞATAN, GAZİ 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAŞTA OLMAK 
ÜZERE, VATANIN  VE MİLLETİNİN EBEDİ 
VARLIĞI UĞRUNA GÖZLERİNİ KIRPMADAN 
CANLARINI FEDA EDEN  TÜM ŞEHİTLERİMİZİ 
RAHMET, GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ. 
 
AHMET YILMAZ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carsambatso.org.tr/h_resim/t4_vbyhzpr28se5u6g09f7tc_mok4dj13ln.jpg


Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 
09.03.2020 – 31.03.2020 

 
ÇTSO Başkanı Sn. Ahmet YILMAZ'ın Miraç 
Kandili Mesajı 

 

 

İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ MÜBAREK ÜÇ 

AYLARIN İÇİNDE MÜSTESNA BİR YERİ OLAN 

MİRAÇ KANDİLİNİ İDRAK ETMENİN SEVİNÇ VE 

MUTLULUĞUNU YAŞAMAKTAYIZ. BİRLİK VE 

BERABERLİĞE, DAYANIŞMAYA, ÜLKEMİZİN 

KALKINMASI VE MİLLETİMİZİN 

MUTLULUĞUNA VESİLE OLMASI 

TEMENNİSİYLE; HEMŞERİLERİMİZİN VE BÜTÜN 

İSLAM ÂLEMİNİN MİRAÇ KANDİLİNİ TEBRİK 

EDER, BU GECENİN İNSANLIĞA BARIŞ, HUZUR 

VE GÜZELLİKLER GETİRMESİNİ YÜCE 

ALLAH’TAN NİYAZ EDERİM.  

AHMET YILMAZ  

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI. 

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 

 

Sayın Üyemiz,  

18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

açıklanan; Koronavirüs salgınının etkilerini 

azaltmak İçin hayata geçirilen Ekonomik 

İstikrar Kalkanı paketi içerisinde yer alan ve iş 

dünyamızı ilgilendiren hususlar aşağıda yer 

almaktadır.  

Bilginize sunarız.  

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ 

iş Dünyamızı İlgilendiren Hususlar 

•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 süreyle 

ertelenmektedir. 

•Kovid-19 salgınıyla 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 süreyle KDV 

oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir. 
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'Mücbir Sebep’ halinden faydalanacak 

sektörler 

 

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, 

Muhtasar (İşyeri kira, serbest meslek ve ücret 

ödemelerinden yapılan vergi kesintileri) ve 

KDV beyannameleri ile SGK prim hizmet 

belgelerine ait Nisan, Mayıs, Haziran 

ödemelerinin ertelenmesinden yararlanan 

sektörler , 

MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK 

MÜKELLEF GRUPLARI 

1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri 

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, 

dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat 

malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz 

eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve 

kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim 

eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve 

ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, 

pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel 

bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her 

türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik 

faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda 

perakende satış faaliyetinde bulunanlar 

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 

Demir veya çelik granül ve demir tozu 

üretilmesi, çelikten/demirden yapılmış tüp, 

boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı 

parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak 

haddelenmiş),çelik barların ve içi dolu 

profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, 

açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç 

panellerin soğuk şekillendirme veya katlama 

yöntemiyle imalatı, çelik tellerin soğuk çekme 

yöntemiyle imalatı, alüminyum folyo imalatı 

(alaşımdan olanlar dahil),alüminyum imalatı 

(işlenmemiş halde), kurşun tabaka, levha, 

şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı 

(alaşımdan olanlar dahil), kalay imalatı 

(işlenmemiş halde), çinko imalatı (işlenmemiş 

halde) gibi demir, çelik, alüminyum, bakır, 

kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların 

imalatçılar tarafından satışı 

3. Otomotiv 

Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler 

(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, 

römork, karavan gibi tüm motorlu kara 

taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı 

ile otomotiv yan sanayii 

4. Lojistik-Ulaşım 

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü 

suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve 

şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, 

tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve 

antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer 

hizmetleri, havaalanı işletmeciliği, hava, kara, 

deniz ve demiryolu taşımacılığıyla ilgili kargo 

ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri gibi her 

türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri 

5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her 

türlü sanatsal faaliyetler 

6. Konaklama 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi 

konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve 

seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon 

hizmetleri, kaplıca, ilıca, içmeler, spa 

merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri gibi her 

türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler 
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7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay 

ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan 

büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin 

sunumuna yönelik hizmetler, dönerci, pizzacı, 

dondurmacı, çorbacı vb. 

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 

Doğal pamuk elyafının imalatı, doğal yün ve 

tiftik elyafının imalatı,  suni ve sentetik 

elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi, 

kot kumaşı imalatı, pamuklu dokuma kumaş 

imalatı, keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile 

diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma 

kumaş imalatı,  havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl 

ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma 

kumaşlar ile tafting kumaş imalatı gibi kumaş 

ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, 

tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul 

ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili 

ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü 

tekstil ve konfeksiyon imalatı ve satışı 

9. Etkinlik ve Organizasyon 

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve 

etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, 

oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri 

gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik 

ve organizasyon faaliyetleri ile halkla ilişkiler 

ve iletişim faaliyetleri 

10. Sağlık Hizmetleri 

İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, 

diyaliz merkezleri, özel hekimlik faaliyetleri, diş 

hekimliği faaliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, 

tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık 

faaliyetleri 

11. Mobilya İmalatı 

Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, 

vb.’leri ile iskeletlerinin imalatı, büro ve 

mutfak mobilyaları imalatı, yatak imalatı, 

yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç 

ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer gibi 

mobilyaların imalatı 

12. Madencilik ve Taş Ocakçılığı 

Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, 

alüminyum gibi madenlere yönelik faaliyetler 

ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi 

madenciliğe yönelik faaliyetler 

13. İnşaat 

Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı 

binalar ile ikamet amaçlı olmayan binaların 

inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve 

yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, sıtma, 

havalandırma, soğutma ve iklimlendirme 

sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış 

boyama ve işleri, duvar ve yer kaplama gibi 

bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri 

14. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları 

Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve 

mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel 

mutfak ekipmanlarının imalatı 

15. Araç Kiralama 

Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların 

kiralanması 

16. Basılı Yayın ve Matbaacılık 

Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi 

ve süreli yayınların yayımı gibi basılı yayın 

hizmetleri, gazetelerin, dergilerin ve süreli 

yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik gibi 

hizmetler 

17. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı 

Çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, 

mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, 

veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi 

mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve 

işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari 
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ve zirai kazanç elde eden mükellefler ile 

serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi 

mükelleflerinin tamamı 

 

Ayrıntılar için; 

https://www.gib.gov.tr/koronavirus-

salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-

uzatilarak-odemeleri-ertelenen-mukellefler 

 

 

Not: COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan 

tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin 

213 sayılı vergi usul kanunun mücbir sebep 

hükümlerinden faydalanan 

sektörlere akaryakıt sektörü de dahil 

edilmiştir. 

Bilgi 

için; http://www.carsambatso.org.tr/dhaber.p

hp?id=1759 

  

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Şartları 

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

    Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi. 

Buna göre; kısa çalışmanın başladığı tarihten 

önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, 

son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş 

olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Koronavirüs 

tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle 

 kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırılarak, 

-son 3 yılda 600 gün şartı 450 güne 

-son 120 gün kesintisiz şartı ise 60 güne 

indirildi. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL 

YAPILACAK? 

    Corona virüsü salgınından olumsuz 

etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma 

uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 

tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel 

olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine 

gerekli belgeleri göndermek suretiyle 

başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, 

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 

yapılacak uygunluk tespitinin ardından 

gerçekleştirilecektir. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR? 

    İşverenin; genel ekonomik, sektörel, 

bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 

işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde 

azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a 

başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince 

yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu 

durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

Samsun için kısa çalışma başvuru mail adresi;  

kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr   

Genel 

Bilgiler; https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-

calisma-odenegi/genel-bilgiler/ 

-Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve iletişim 

adresleri; https://www.iskur.gov.tr/isveren/kis

a-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-

belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ 

-Sıkça Sorulan 

Sorular; https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa

-calisma-odenegi/sikca-sorulan-sorular/ 

-Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu Nasıl 

Doldurulur; https://www.youtube.com/watch

?v=R67j_gX0Cek&feature=youtu.be 
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İş Dünyası İçin (Corona Virüs) Ekonomik 

Tedbirler (TOBB) 

 

26 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN 

TALEPLER 

1. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için 

istenen belge sayısı 10’dan 2’ye 

düşürüldü 

2. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için 

geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” 

kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 

Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de 

dahil edildi 

3. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart 

itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik 

destekleme ödemesi yapacak 

4. Tarım ve Orman Bakanlığı 

öncülüğünde geleneksel hayvansal 

üretim yapan işletmeler için 100 bin 

TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan 

işletmeler için 50 bin TL’ye kadar 

faizsiz kredi verilecek 

25 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN 

TALEPLER   

1. 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 

2. Kısa Çalışma Ödeneği’nden 

yararlanma şartları iyileştirildi. 600 

gün sigorta primi şartı 450 güne, son 

120 günlük prim ödeme şartı 60 güne 

indirildi* 

3. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye 

kadar işyeri kira bedelinin 

ödenememesi, kira sözleşmesinin 

feshi ve tahliye sebebi 

oluşturmayacak* 

4. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi 

ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında 

kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, 

ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi* 

5. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 

tarihine ertelendi* 

6. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen 

kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 

31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir 

veya yeniden yapılandırılırsa, sicile 

işlenmeyecek* 

7. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya 

çıkartıldı* 

*TBMM’DE KABUL EDİLMİŞ OLUP, 

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ONAYLANMASI 

BEKLENMEKTEDİR. 

24 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN 

TALEPLER 

1. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri 

ve ödemeleri 1 ay ertelendi. 

2. Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 

aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, 

tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave 

sektörleri (Mobilya, Madencilik, 

İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç 

Kiralama, Matbaacılık, Sağlık 

Hizmetleri) de kapsayacak şekilde 

genişletildi. 

3. Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük 

tarihi 30 Haziran’a ertelendi. 
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23 MART 2020 İTİBARİYLE SONUÇLANAN 

TALEPLER  

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. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden 

etkilendiği için nakit akışı bozulan 

firmaların kredi anapara ve faiz 

ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve 

ilave finansman desteği sağlanacak. 

4. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar 

tarafından vadesi gelen çek, maaş, 

kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler 

için ilave kredi limiti tahsis edilecek. 

5. İhracatçıya stok finansmanı desteği 

verilecek. 

6. 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. 

7. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk 

edecek alacakları 2021 yılına 

ertelenecek. 

8. Çalıştırılamayan personelin brüt 

maaşının %60’ına kadarının İşsizlik 

Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa 

Çalışma Ödeneği süreci 

kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. 

9. Bu dönemde çalışılamayan mesainin 

telafisi için tanınan Telafi çalışma 

süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak. 

10. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri 

daha etkin hale getirilecek. 

11. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar 

durdurulacak. 

12. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 

temerrüde düşen firmaların kredi 

siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek. 

13. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar 

uygulanmayacak. 

14. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı 

bedelleri ve hasılat payı ödemeleri 

Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay 

süreyle ertelenecek. 

15. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV 

oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e 

indirilecek 

16. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan 

iş yerleri için kamu idarelerince kira 

bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. 

17. Teknoparklardaki kuluçka 

firmalarından ve ticari işletmelerden 2 

ay süreyle kira alınmayacak. 

18. Geri kazanım payı (GEKAP) 

beyannameleri altı ayda bir verilecek. 

19. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde 

Habur’da başlatılmıştı) tampon 

bölgede şoför, dorse veya konteyner 

değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve 

Hamzabeyli kapılarına da 

yaygınlaştırılacak. 
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TOBB KOBİ Politikaları Kurulu Video 

Konferans Yöntemiyle Toplandı 

 

TOBB KOBİ Politikaları Kurulu Video Konferans 

Yöntemiyle Toplandı 

    TOBB KOBİ Politikaları Kurulu Toplantısı, 

Video Konferans Sistemiyle gerçekleştirildi. 

Kobi Politikaları Kurulu Toplantısı, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Suat Selim KANDEMİR, 

TOBB Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve 

Uygulama Daire Başkanı, Hasan Çağlayan 

DÜNDAR, TOBB Kobi Araştırma Ve 

Danışmanlık Merkezi Müdürü, Cahit CEREN, 

 Kobi Politikaları Kurulu Başkanı ve Salihli 

Ticaret Borsası Başkanı Yetiş AKSOY, Kobi 

Politikaları Kurulu Başkan Yardımcısı ve 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Ahmet YILMAZ ve Kurul Üyeleri Adnan İNANIR, 

Erdal ASLAN, Haldun HACIKULAOĞLU, Neşet 

YAZVUZ, Orhan TORUN, Üzeyir ARSLAN ve 

Mustafa YILMAZ’ın katılımlarıyla 

gerçekleştirildi. 

    Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi veren Çarşamba 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet YILMAZ 

“Kurulumuzun olağan toplantısını Covid-19 

salgını nedeniyle, video konferans sistemiyle 

gerçekleştirdik. Toplantı öncesinde 

üyelerimizden gelen ekonomik sorunlar ve 

çözüm önerilerini bir şablon haline getirerek 

gündeme alınması için TOBB’a göndermiştik. 

Üyelerimizin bize iletmiş olduğu tüm sorunlar 

toplantı gündemine alındı, Kurul üyelerince 

istişare edildi ve çözümü için ilgili Bakanlıklara 

iletilmek üzere TOBB uzmanları tarafından 

rapor haline getirildi.  Daha önce üyelerimizin 

bize aktarmış olduğu sorunların tamamı yine 

TOBB eliyle Bakanlıklara iletilmiş ve bu 

sorunların çözümü için hükümetimizce gerekli 

adımlar atılmıştı. Bu sorunlarında en kısa 

içerisinde çözüleceğini umuyorum” dedi. 
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