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ÇTSO ġUBAT AYI OLAĞAN MECLĠS TOPLANTISI YAPILDI

ÇTSO Şubat 2016 Yılı
Olağan Meclis
Toplantısını
Gerçekleştirildi

Meclis BaĢkanı Osman Okyay: “Dik durmaktan, terörü lanetlemekten,
kenetlenmekten, acımızı paylaĢarak azaltmaktan bıkmayacağız.”

Filibe Ticaret Ataşesi
ÇTSO ‘yu Ziyaret Etti

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası‟nın ġubat ayı olağan olağan Meclis toplantısı
ÇTSO Kongre Fuar Merkezi‟nde yapıldı. AçılıĢ konuĢmasını yapan Meclis BaĢkanı
Osman
Okyay
konuĢmasına “Yılın ikinci
ayını geride bırakıyoruz.
Havaların
ısınacağını
müjdeleyen ilk cemre
düĢtü.
Ancak
bizim
yüreklerimizde acı ve öfke
var. Hain terör, Ankara‟da
ve ülkemizin doğusunda
canlarımızı almaya devam
ediyor. Dik durmaktan,
terörü
lanetlemekten,
kenetlenmekten, acımızı
paylaĢarak
azaltmaktan
bıkmayacağız. Milleti ve
devleti ile bu büyük ülkeyi yıldıramayacaklarını eninde sonunda anlayacaklar. Buna
yürekten inanıyoruz.
Özgür bir vatana, Ģanlı bir bayrağa sahip olmayı,
tek millet-tek yürek durmayı Çanakkale‟den daha
iyi kim bilebilir ki. Hayatını kaybeden
vatandaĢlarımıza ve Ģehitlerimize Allah‟tan
rahmet, ailelerine ve ülkemize sabır diliyorum.”
sözlerine yer vererek baĢladı.
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sadık
Aydoğan; “Ekonomik krizlerden etkilenmeler
ise farklı farklı oluyor. Son zamanlarda
Çanakkale‟mizde de zor durumda olan
üyelerimizin yaĢadıklarına Ģahit oluyor ve
üzülüyoruz.”
Osman Okyay Meclis konuĢmasının devamında;
“Değerli dostlar, BarıĢı korumak zordur. Son
geliĢmeler bir kez daha ortaya koydu ki
Türkiye‟nin bu coğrafyada huzur ve güven içinde
yaĢaması için güçlü bir milli savunma sanayiine
büyük ihtiyacı var. Çünkü güçlü bir savunma ve
havacılık sanayiinin caydırıcı etkisi var.

Piri Reis Müzesi
Ziyaretçilerini
Bekliyor
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Dünyada bir yılda yapılan savunma harcamalarının tutarı 1.8 trilyon doları bulmuĢ vaziyette. GeliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan ülkelerin çoğu, büyük küresel krize rağmen askeri harcamalarını kısmaktan imtina ettiler. Bu
nedenle ülkemizin savunma ve havacılık sanayiinde yerli ve milli politikalarını azami ölçüde desteklemesi
gerektiğini düĢünüyorum.
Kıymetli hazirun, Malumunuz, 22-28 ġubat tarihleri Türkiye‟de vergi haftası olarak kutlanıyor. Bugün bu vesileyle
defterdarımız Sayın Mustafa IĢık aramızda. Mustafa bey hoĢ geldiniz. Vergi istatistikleri, bir kentin ve ülkenin
ekonomisinde gidiĢatı analiz etmek için çok önemli verilerdir. Çanakkale‟de yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına
göre vergi tahakkukunda daha canlı bir dönem yaĢadığımızı görüyoruz. Verilere göre tahakkuk gelir vergisinde
yüzde 14, kurumlar vergisinde yüzde 4 ve KDV‟de yüzde 14 artıĢ var. Vergi tahsilatında da ciddi bir yükseliĢ
yaĢanmıĢ. AnlaĢılan o ki defterdarlığımızın vergi memurları iyi çalıĢmıĢ. Latife bir yana, ülke ekonomisinde de
benzer bir durum görüyoruz. Türkiye, yaĢadığı bütün olağanüstü geliĢmelere karĢın 2015 yılını yüzde 4 civarı bir
büyümeyle tamamlamayı baĢardı. Bu ülkenin inanılmaz bir dinamizmi ve potansiyeli var. Ortalık toz duman içinde
olduğu için dikkatimizden kaçıyor ama ülkemizde sessiz bir devrimin dip dalgalarını yaĢıyoruz.
“Türkiye‟de inovasyonu hayata geçirme devrini baĢlatacak
olan ARGE paketi Meclis‟ten geçti. Yatırımcılar
sermayelerini toprağa, fabrika inĢaatına gömüp iĢletme
sermayesiz kalmasınlar diye bina yatırımını devletin
yapmasının önü açıldı.”
Ġlk kez iĢe girecek gençlere maaĢ desteğinden yem ve gübrede
KDV‟nin kaldırılmasına, iĢini kuracak gençlere verilecek
desteğin artırılmasından KOBĠ‟lere TSE belgesi ve patent
desteğine kadar pek çok giriĢimci dostu düzenleme getirildi.
Ġçinizden biri olarak size tavsiyem Ģudur:
ĠĢinizde, günlük hayatın gelip geçici geliĢmelerine kapılmadan
uzun vadeli düĢünün ve ona göre davranın.
Ben, ġubat ayında tüketici güveninde yaĢanan düĢüĢün de gelip
geçici olduğu kanaatindeyim. Hepimizin yolu açık, kazancı bol ve bereketli olsun.
Yönetim Kurulu adına konuĢmak üzere Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sadık Aydoğan;
“Büyük heyecan ve yeni umutlarla girdiğimiz yeni yılda, ne yazık ki geçen yılda bırakmak istediklerimiz
bizi bırakmıyor. ġehit haberleri, ekonomik krizler, Suriye‟deki savaĢ ortamı hepimizi derinden üzüyor ve
olumsuz etkiliyor.”
Terörle mücadelede tavrımızı ve duruĢumuzu ilan etmiĢtik. KalleĢlere karĢı mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz. Çünkü biz kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Türk Milletiyiz. Ay yıldızlı bayrağımız altında bizim
tek devletimiz vardır ve kalleĢ ile kardeĢi karıĢtırmayız. Bayrağımız ve birliğimiz için, Ülkemizin geleceği için
Devletimizin yürüttüğü mücadelenin sonuna kadar yanındayız.
Ekonomik krizlerden etkilenmeler ise farklı farklı oluyor. Son zamanlarda Çanakkale‟mizde de zor durumda olan
üyelerimizin yaĢadıklarına Ģahit oluyor ve üzülüyoruz.
“Her ne kadar iĢ hayatında dürüstlük ilkeleri ve disiplin içerisinde çalıĢsak da hiç beklenmeyen krizler ya
da beklenmeyen durumlarla karĢılaĢabiliyoruz. Bugün bu arkadaĢlarımızın baĢına gelenler yarın bizim
baĢımıza da gelebilir.”
“Bu zor zamanların en kısa sürede aĢılarak iĢadamlarımızın kendiiĢlerinin baĢında, kendiiĢlerini kendilerinin
yönetmelerini, eskisinden daha güçlü ileriye bakmalarını temenni ediyoruz. Buna inancımız da tamdır. Ayrıca Ģunu
da vurgulamak isterim, bugün ekonomik kriz ve terör pek çok Ülkenin hatta dünyanın sorunudur. Türkiye‟yi gerek
turizm gerekse yatırım konusunda riskli göstermeye çalıĢanların amaçlarına ulaĢmasına da asla izin vermemeliyiz.

İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: info@canakkaletso.org.tr - oda@canakkaletso.org.tr
www.canakkaletso.org.tr

ŞUBAT 2016
SAYI 99

T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI

e - Bülten

Değerli Meclis Üyeleri,
Vergi Haftası sebebi ile bugün Sayın Defterdarımızı konuk ediyoruz. Vergi kutsaldır anlayıĢı ile bu memleket için
üreterek, ticaret yaparak kazançlarımızın vergisini vermekten gurur duyduğumuzu Defterdarımızın huzurunda bir
kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca, ödediğimiz vergilerin Ülkemizin geliĢimine ve hizmet için harcanıyor olmasını görmekten de ayrıca mutluluk duyuyor ve Vergi Haftamızı kutluyorum.
Sayın Meclis Üyeleri,
“Geçen Meclis toplantımızın ardından, 03.02.2016
tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluĢan
kurucu ortaklar ile Sınırlı Sorumlu Çanakkale
Ticaret Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizin tescili yapıldı. Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçe IĢıklar Köyü‟nde uygun olarak değerlendirilmiĢ olduğumuz alan ile ilgili uygunluk görüĢü için
04.02.2016 tarihli yazımız ile konuyu Sayın Valimize arz ettik.”
ġehrimizin planlı geliĢimine katkı sağlamak, üyelerimizin üretim ve ticaretlerinin disipline edilmesi, güvenilir alt yapı sağlanması amacı ile hayata geçirmeyi planladığımız proje için ilk adımı attık. Oda öncülüğünde kurulan Kooperatif ilk genel kurula kadar
Yönetim Kurulumuzdan oluĢan geçici Yönetim ile
idare olunacak, süreç ile ilgili geliĢmeler sizlere arz edilecektir. Değerli Üyeler, bildiğiniz gibi 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değiĢiklikle, Bakanlık tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerde çalıĢanların ve çalıĢmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiĢtir. ĠnĢaat,
otomotiv, enerji ve metal sektörleri bünyesindeki 40 meslek dalında "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayanlar 26
Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalıĢtırılamayacak ve çalıĢtırılması halinde ise, her bir çalıĢan için iĢverene 500 TL
para cezası verilecektir. Bu mesleklerle ilgili olarak TOBB tarafından da Meslek Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ( MEYBEM) A.ġ. adı altında bir Ģirket kurulmuĢ olup bu eğitim ve sınavlarla ilgili ücretlerin ĠġKUR tarafından karĢılanması yönünde de bir düzenleme yapılmıĢtır. Konu ile ilgili uygulama yönetmelikleri de hazırlanmakta
olup, ĠġKUR ve Milli Eğitim iĢbirliği içerisinde Odamız bu eğitim ve sınavlara öncülük yapacaktır.
Diğer bir konu da, biliyorsunuz Kanunumuz gereği her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncellemek zorundayız.
Buna göre içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleĢtirme iĢleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az
bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınıyor. Üyeliğin askıya alınması da üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini kapsamaktadır. Bu yıl Ocak ayında 362 üyemizin kaydı askıya alındı. Üyelerimizin en kısa zamanda bu yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarının askıdan
inmesini sağlamasını rica ediyoruz.
Sayın Meclis Üyeleri; gençlerimizin, giriĢimcilerimizin, iĢadamlarımızın gayretleri ile, kamu ve özel sektör iĢbirliği ile çalıĢarak büyüme ve kalkınma hedeflerimize ulaĢacak güçteyiz. Ülkemiz de büyük bir ülkedir ve her zorluğu
aĢacak kudrettedir. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi kardeĢliğimizi koruyalım.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da Çanakkale‟miz ve Ülkemiz için çalıĢmaya, koĢmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı
ile selamlıyor, iĢlerinizde baĢarılar diliyorum.” diyerek konuĢmasını tamamladı.
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Çanakkale Defterdarı Mustafa IĢık;
Değerli BaĢkan Ticaret ve Sanayi Odasının Değerli üyeleri, bu sene 22-28
ġubat 2016 tarihleri arasında 27‟inci vergi haftasını kutlamaktayız. Bu
kutlama etkinlikleri çerçeverinde Odanızı ziyaret etmiĢ bulunuyoruz.
Öncelikle defterdarlığımızın çalıĢmaları hakkında özet bilgi vermek istiyorum.
Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığımızca 2015 yılı içerisinde elektronik beyanname, elektronik kira beyannamesi, elektronik denetim ve yoklama ile elektronik tebligat gibi bazı çağdaĢ ve teknolojik yenilikler hizmete açılmıĢtır.
“e-Tebligat uygulamasıyla, teknolojiden yararlanarak, zamandan,
kağıttan, pota giderinden ve insan gücünden tasarruf sağlamak, geçen
sürede mükelleflerimize ulaĢılmaması ya da bilgi sahibi olamamasından dolayı yaĢadıkları mağduriyeti en aza indirmeyi amaçlıyoruz.”
1 Eylül 2015 tarihinden itibaren e-denetim sistemiyle mükelleflerimizin
belge düzeni uygunluk denetimi, bandrol denetimi gibi denetimlerimizi
elektronik ortamda yapmaya baĢladık. Alkollü içki ve tütün mamullerinde
bandrol denetimlerimiz de aralıksız devam etmektedir.
“Tüm mükelleflerimizin 31.12.2015 tarihine kadar e-tebligat adresi
alma zorunluluğu 01.04.2016 tarihine kadar uzatılmıĢtır.”
IĢık, Defterdarlık teĢkilatı olarak vergi mevzuatı ve kanunlar çerçevesinde siz değerli mükelleflerimize en iyi bir
Ģekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerine son
verdi.
ġubat ayı Meclis toplantısına,
Hesap Ġnceleme Komisyonu‟nun 2015 yılı kesin hesaplarına iliĢkin raporun okunması
ve onaylanması ile Hesap Ġnceleme Komisyonu‟nun 2016
Ocak ayı mizanının Meclis
Katip Üye Orçun Oktay tarafından okunup onaylanmasıyla
devam edildi.
TOBB Tarafından baĢlatılan “ġimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyasıyla ilgili duyurunun okunmasının ardından Kapasite ve Ekspertiz raporlarında
eksper olarak görev almak üzere yapılan müracaatların değerlendirilmesi yapıldı. Gündeme gelebilecek diğer konuların görüĢülmesinin ardından Meclis
oturumu sona erdi.
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Baro BaĢkanı Av.Bülent ġarlan ÇTSO‟yu Ziyaret Etti
Baro baĢkanı Av. Bülent ġarlan Çanakkale Barosunun giriĢimleriyle 12-13 Mart 2016 tarihlerinde ÇTSO Kongre Fuar Merkezi konferans ve toplantı salonlarında gerçekleĢtirilecek Türkiye‟den yaklaĢık 500‟e yakın davetli avukatın katılacağı “5.
Genç Avukatlar Kurultayı” için yerinde incelemelerde bulundu. GerçekleĢtirilen ziyarette Oda adına Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Bacak ve Genel Sekreter Sema Sandal kendisine eĢlik
ederek salonlar hakkında Baro BaĢkanı ġarlan‟a detaylı bilgi
verdi.

Filibe Ticaret AtaĢesi ÇTSO „yu Ziyaret Etti
T.C. Filibe Ticaret AtaĢesi BarıĢ Yeniçeri ve Uzman Deniz Yumer Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası‟nı ziyaret
etti. GerçekleĢtirilen ziyarette Ticaret AtaĢesi Yeniçeri ve Uzman Yumer‟e ÇTSO Yönetim Kurulu adına Emin
Bacak ve Genel Sekreter Sema Sandal ev sahipliği yaptı.
Ticaret AtaĢesi Yeniçeri, ekonomik amaçlı bir ziyaret
yaptıklarını belirterek “Bulgaristan ile Türkiye arasında
ne gibi ticari iĢbirlikleri yapabiliriz, bunu araĢtırıyoruz.
Ġki ülke arasındaki ticari iliĢkilerin geliĢtirilmesi konusunda komĢumuz diyebileceğimiz yakın Ģehirleri ziyaret
ederek bilgi alıĢveriĢi yapıyoruz. Çanakkale‟nin barındırdığı potansiyelin farkındayız. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisinin kalkınması adına elimizden gelen her türlü desteğe hazırız” dedi.
Çanakkale ekonomisi ve potansiyeli hakkında bilgi veren ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Emin Bacak, ilimizin
öncelikli sektörlerinde birçok ortak alan bulunduğunu
belirterek, içinde deniz geçen dünyanın sayılı kentleri arasında yer
alan Çanakkale‟nin tarıma dayalı sanayi, turizm ve eğitim ağırlıklı
olarak büyüdüğünü, Bulgaristan‟ın artık bölgemiz için önemli bir
Pazar haline geldiğini belirtti.
Ziyaret, Odamız tarafından bastırılan Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Deniz Ticareti kitabı ve Çanakkale Tanıtımı için hazırlatılan
filmlerin AtaĢe Yeniçeriye takdim edilmesiyle tamamlandı.
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Piri Reis Müzesi ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde Ziyaretçilerini Bekliyor
ÇTSO Kongre Fuar Merkezi‟nde bulunan Piri
Reis Müzesi giriĢinde sizi ilk olarak Piri
Reis‟in silikondan yapılmıĢ gerçek boyutlardaki heykeli karĢılar.

Bu alanda Piri Reis‟in kim olduğu, Piri Reisin Çanakkale için
önemi, Kitab-ı Bahriye‟nin içeriği gibi bilgilere ulaĢabilirsiniz.
Çanakkale Haritasının 500 yıl öncesinde çizilmesine rağmen
günümüz Çanakkale haritasıyla olan benzerliği, Piri Reisin
Hayatını anlatan kısa tanıtım filmi, sürgülü harita dolabında
günümüz güncel dünya haritasıyla, Piri Reis tarafından çizilen
haritanın karĢılaĢtırılması sizi tarihi bir yolculuğa çıkartır.

Sonrasında ise Piri Reisin Haritasında bulunan not ve açıklamaların anlatılması, interaktif haritada Kitab-ı Bahriye‟den sayfaları ve güncel
harita üzerine yerleĢtirilmiĢ ikonlarla bilgisayarlı anlatımın ardından,
harekete duyarlı sensörlü projeksiyon sistemiyle sunulan görsel animasyonlar Piri Reis‟e duyduğunuz hayranlığınızın ve ilginizin bir kat daha
artmasına vesile olur.
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ÇTSO‟dan DUYURULAR
AKTĠF ĠġGÜCÜ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‟ Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından
12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Ġlgili Yönetmelik‟e ulaĢmak için tıklayınız.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ,SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Gör ev, Yetki, Sorumluluk v e Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik‟ 15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Ġlgili Yönetmelik‟ e ulaĢmak için tıklayınız.

6663 SAYILI KANUN ĠLE Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK MEVZUATINDA YAPILAN TEMEL DÜZENLEMELER
I- GĠRĠġ
10 ġubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan ve kamuoyunda “ Torba Kanun ” olarak da bilinen
6663 sayılı “ Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunu baĢta olmak üzere 492 sayılı
Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi birçok kanunda düzenlemeler yapılmıĢtır.
II- 4857 SAYILI Ġġ KANUNU‟NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
A- ÇOCUĞU OLANLARA KISMĠ ZAMANLI ÇALIġMA HAKKI
6663 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 13 üncü maddesine yeni fıkralar eklenmiĢ ve çocuğu
olanlara kısmi zamanlı çalıĢma hakkı tanınmıĢtır. Buna göre;
1- Doğum sonrası kısmi zamanlı çalıĢma 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra
uygulanacaktır. Kadın çalıĢan doğum sonrası ücretsiz izin kullanırsa ücretsiz izinden sonra kısmi zamanlı çalıĢma talep
edilebilecektir.
2- Kısmi zamanlı çalıĢma hakkından mecburi ilköğretim çağının baĢladığı tarihi takip eden aybaĢına kadar yararlanılabilecektir.
3- Ebeveynlerden yalnızca biri kısmi zamanlı çalıĢma talebinde bulunabilecektir.
4- Kısmi zamanlı çalıĢma talebinde bulunan iĢçinin talebi iĢveren tarafından karĢılanacak; iĢçinin bu nedenle iĢten çıkarılması halinde, bu durum geçerli fesih nedeni sayılmayacaktır.
5- Kanunda düzenlenen bu haktan faydalanarak kısmi süreli çalıĢmaya baĢlayan iĢçi, mecburi ilköğretim çağını beklemeden, isterse tam zamanlı çalıĢmaya dönebilecektir. Ancak bu halde aynı çocuk için tekrar bu haktan yararlanılması mümkün
olmayacaktır.
6- Kısmi zamanlı çalıĢma hakkından faydalanmak isteyen ya da faydalanmaya baĢladıktan sonra tekrar tam zamanlı çalıĢmaya dönmek isteyen iĢçinin en az 1 ay önce yazılı olarak iĢverene talebini iletmesi gerekecektir.
7- Kısmi zamanlı çalıĢan iĢçi tam zamanlı çalıĢmaya baĢladığı zaman, yerine alınan iĢçinin iĢ sözleĢmesi kendiliğinden
sona erecektir.
8- Üç yaĢını doldurmamıĢ bir çocuğu evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten baĢlayarak kısmi zamanlı
çalıĢma hakkından faydalanabilecektir.
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B- ÜCRETSĠZ ĠZĠN KULLANMA HAKKI
6663 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde yapılan düzenlemelere göre;
1- Doğumda veya doğumdan sonra annenin ölümü halinde, annenin kullanamadığı doğum sonrası izinler babaya
verilecektir.
2- Üç yaĢından küçük çocuğun evlat edinilmesi halinde eĢlerden birine ya da evlat edinene, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 8 haftalık analık izni kullandırılacaktır.
3- Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren kadın iĢçiye istemesi halinde, çocuğunun bakımı ve yetiĢtirilmesi amacıyla ve çocuk hayatta olmak Ģartıyla, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki
doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalıĢma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecektir. Çoğul doğumlarda
bu süreler sırasıyla 90, 150 ve 210 gün Ģeklinde uygulanacaktır. Doğan çocuğun engelli olması halinde ise 360
gün bu haktan yararlanılacaktır.
4- Düzenlemeye göre haftalık 45 saatlik çalıĢma süresinin yarısı ücretsiz izinde geçirilebilecektir.
5- Üç yaĢını doldurmamıĢ bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek iĢçilerde aynı haktan yararlanabilecektir.
6- Haftalık çalıĢma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkının kullanılması halinde ayrıca süt iznine iliĢkin
hükümler uygulanmayacaktır.
C- DOĞUM SONRASI YARIM ÇALIġMA ÖDENEĞĠ
6663 sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu‟na Ek 5 inci madde eklenmiĢ ve
yukarıda belirtilen haftalık çalıĢma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince iĢçiye yarım çalıĢma
ödeneği ödenmesine iliĢkin yeni bir düzenleme getirilmiĢtir. ĠĢçinin bu ödenekten yararlanabilmesi için ;
1- Adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda, en az 600 gün iĢsizlik sigortası primi bildirilmiĢ olması,
2- 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalıĢma süresinin yarısı kadar fiilen çalıĢması,
3- Doğum ve evlat edinme sonrası, analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma “ doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalıĢma belgesi ” ile baĢvurması gerekmektedir.
Mücbir sebepler dıĢında baĢvuruda gecikilirse, gecikilen süre, yarım çalıĢma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düĢülecektir.
Yarım çalıĢma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak ve bu tutardan damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacaktır.
Geçici iĢ göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara bu durum devam ettiği sürece, doğum ve evlat edinme
sonrası yarım çalıĢma ödeneği verilmeyecektir.
III- 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU‟NDA YAPILAN
DÜZENLEMELER
A- ĠLAVE SĠGORTA PRĠMĠ TEġVĠK ORANINA ĠLĠġKĠN DÜZENLEME
6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun “ Prim oranları ve Devlet Katkısı” baĢlıklı 81 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıĢtıran iĢyerlerine ” ibaresi “ Bu Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıĢtıran özel sektör iĢyerlerine ” Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ; teĢvikten yararlanmak için belirli sayıda sigortalı çalıĢtırılmasına iliĢkin düzenlemeden vazgeçilmiĢtir.
Buna göre; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, KırĢehir, Kütahya, Malatya, NevĢehir, Rize, Sivas, Trabzon ve UĢak'ta 31 Aralık 2016'ya kadar,
Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, GümüĢhane, KahramanmaraĢ, Kilis, Niğde, Ordu,
Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat‟ta 31 Aralık 2017'ye kadar;
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Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, MuĢ, Siirt, ġanlıurfa, ġırnak,
Van, Bozcaada ve Gökçeada için 31 Aralık 2018'e kadar
4/a kapsamında, herhangi bir sigortalı çalıĢtıran özel sektör iĢyerlerine, sigorta primi iĢveren hissesinde beĢ puanlık prim teĢvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan
ilave edilmek suretiyle sigorta primi teĢviki uygulanacaktır.
B- 4/B KAPSAMINDA ÇALIġAN EMEKLĠLERĠN SOSYAL GÜVENLĠK DESTEK PRĠMĠNE ĠLĠġKĠN DÜZENLEME
6663 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanunun „Sigortalı Sayılmayanlar‟ baĢlıklı 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent eklenmiĢtir:
“n) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, yaĢlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢanlar,”
Buna göre, yaĢlılık aylıkları kesilmeksizin 4/b kapsamında çalıĢanlar sigortalı sayılmayacaklardır. Öte yandan,
mezkûr kanunun 24 üncü maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun “ YaĢlılık Aylığının BaĢlangıcı, Kesilmesi Veya
Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi” baĢlıklı 30 uncu maddesinde yapılan değiĢikliğe göre 4/b kapsamında
çalıĢmaya baĢlayan ya da bu kapsamdaki çalıĢmasını devam ettiren emeklilerden sosyal güvenlik destek primi
alınmayacaktır.
C- GENEL SAĞLIK SĠGORTASINA ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER
1- 6663 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun “ Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar ” baĢlıklı
60 ıncı maddesinde yapılan değiĢikliğe göre ana veya babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan kiĢi durumunda olmayan gençlerden lise ve dengi okul mezunu olanlardan en fazla 20 yaĢını, yükseköğrenimden mezun
olanlardan ise en fazla 25 yaĢını geçmeyenler, mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle, gelir testi yaptırmaksızın ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
2- Kanunun 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun “Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ġartları ” baĢlıklı 67
inci maddesinde yapılan değiĢikliğe göre lise ve dengi okullardan mezun olanlardan en fazla 20 yaĢını, yükseköğrenimden mezun olanlardan ise en fazla 25 yaĢını geçmeyenler, mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle, ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecektir.
2015 YILINDA YATIRIM ĠNDĠRĠMĠ HAKLARININ HANGĠ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞĠ
HK.
Bilindiği üzere, cari hesap döneminde yararlanılamayan yatırım indirimi hakları, sonraki dönemlere endekslenerek devrolur. Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu (GVK)‟nun mülga ek 1, 2, 3, 4, 5, 6‟ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden
önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teĢvik belgeleri kapsamında hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.
2015 yılına ait yeniden değerleme oranı 457 no.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiĢ olup % 5,58 dir. Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK‟nun Mülga Ek:1 - 6 maddeleri kapsamındaki
yatırım indirimi tutarları, 2015 yılında %5,58 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.
GVK‟nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 8.4.2006 tarihinden önce baĢlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleĢen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt Ġçi
Üretici Fiyat Endeksinde ( YĠ - ÜFE) meydana gelen artıĢ oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.
2015 yılında YĠ - ÜFE‟de meydana gelen artıĢ % 5,71 olarak gerçekleĢtiğinden, söz konusu tutarlar ikinci geçici vergi döneminde % 5,71 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.
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ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN TASARISI MECLĠS GENEL KURULUNDA KABUL EDĠLDĠ
AraĢtırma ve geliĢtirmenin yanı sıra tasarımı da teĢvik kapsamına alan tasarı 16 ġubat 2016 tarihinde Meclis genel kurulunda kabul edildi. Yapılan düzenlemeler özetle Ģöyle:
· AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve KHK'lerde DeğiĢiklik
Yapan Kanun ile ilgili kanunun kapsamına, tasarım merkezlerinde çalıĢan tasarım personeli de dahil ediliyor.
· ÇalıĢan personelin niteliğini artırmak amacıyla doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir
vergisi istisnası getirilecek. Bunun yanında temel bilim ler alanları mezunlarının istihdamı da teĢvik edilecek.
· Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs, kredi ve her türlü nakdi yardımlara iliĢkin ödemeler, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) tarafından yapılacak.
· Yükseköğretim Kanunu'nda, "doktora sonrası araĢtırma" tanımı yapılıyor. Doktora sonrası araĢtırma, " Doktora ile
tıpta, diĢ hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7
yıl içerisinde bir yükseköğretim kurumunda azami 3 yıl süreyle gerçekleĢtirilen araĢtırma yoluyla deneyim kazanımı " olarak tanımlanıyor.
· Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel yarıĢmalarda ilk 3'e giren öğrencilere ilgili dallardaki lisans programlarına yerleĢtirilmelerinde, ek puan uygulanarak bilim alanında baĢarılı öğrenciler teĢvik edilecek.
· AraĢtırma, geliĢtirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversite - sanayi iĢbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler, döner sermaye iĢletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak. Bu gelirlerden herhangi bir kesinti yapılmayacak.
Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85'i, vergi kesintisi olmadan, ilgili öğretim
elemanına ödenecek. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilecek.
· Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren giriĢimcilerin yer aldığı tematik
teknoloji geliĢtirme bölgeleri olarak " Ġhtisas teknoloji geliĢtirme bölgeleri " oluĢturuluyor. Bu bölgedeki
· giriĢimcilerin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki teslim ve hizmetleri, KDV'den istisna olacak.
· Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığınca (KOSGEB) desteklenen araĢtırma
ve geliĢtirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine iliĢkin görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlileri ve
hizmetinden yararlanılacak diğer kiĢiler için yapılacak harcamalar, KOSGEB bütçesinden gerçekleĢtirecek.
· Teknoloji geliĢtirme bölgesiyle ilgili baĢvurular kurucu heyetin yanı sıra yönetici Ģirket tarafından da yapılacak.
· OluĢturulacak değerlendirme kurulu, baĢvuruları değerlendirecek. Kurulda, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün baĢkanlığında, Maliye, Çevre ve ġehircilik ile Kalkınma bakanlıkları, YÖK, TÜBĠTAK, TOBB, KOSGEB ve teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluĢtan birer temsilci yer alacak.
· Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerekli görmesi halinde teknoloji geliĢtirme bölgelerindeki kira üst limitlerini
belirleyebilecek.
· Yönetici Ģirket, Ar - Ge veya tasarım projelerini değerlendirecek, projesi uygun görülen giriĢimcilere yönetmelikle
belirlenecek usul ve esaslara göre bölge içerisinde yer tahsis edecek.
· Bölge kuruluĢ kararının Resmi Gazete „de yayımlanması tarihinden itibaren; yönetici Ģirketin kuruluĢu bir yıl içerisinde sonuçlandırılacak ve bölge en fazla 3 yıl içerisinde faaliyete geç irilecek.
· Yönetici Ģirketin, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve bölgede bulunan giriĢimcilerin faaliyetlerine iliĢkin verileri Bakanlığa gönderme yükümlülüğündeki süre kaldırılıyor.
· Teknoloji geliĢtirme bölgelerinde, yabancı uyruklu Ar -Ge personelinin yanı sıra tasarım personeli de yer alacak.
· Kanunla tasarım faaliyetinin destek kapsamına alınması amacıyla "tasarım" ibaresi ilgili kanunun fıkrasına ekleniyor.
· Yönetici Ģirket, damga vergisi ve harçlara ek olarak emlak vergisinden de muaf tutulacak.
· Yeni oluĢturulan ihtisas teknoloji geliĢtirme bölgeleri de teknoloji geliĢtirme bölgeleri gibi destek, teĢvik, muafiyet ve
istisnalardan yararlanacak.
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· Ar- Ge projelerinin daha kısa sürede ve daha düĢük maliyetle tamamlanarak ticarileĢmeye hazır hale gelmesi için
proje kapsamında yurt dıĢından yapılacak alımlar gümrük vergisi, her türlü fon, damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.
· Yazılım ve Ar - Ge faaliyetlerinde olduğu gibi, ülke açısından stratejik önemi haiz olan tasarım faaliyetlerinden elde
edilen kazançlar da 31 Aralık 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.
· Ġhtisas teknoloji geliĢtirme bölgelerinde çalıĢan tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri de 31 Aralık 2023'e
kadar her türlü vergiden istisna tutulacak.
· Ġhtisas teknoloji geliĢtirme bölgelerinde faaliyette bulunanlara sağlanan sermaye destekleri, ticari ve kurum kazancının tespitinde 31 Aralık 2023'e kadar indirim konusu yapılacak, ancak bu tutar 500 bin lirayı aĢamayacak.
· AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve KHK'larda DeğiĢiklik
Yapan Kanun'la, yatırımcılara teknoloji
· geliĢtirme bölgeleri firmalarına doğrudan giriĢim sermayesi sağlamaları durumunda, mevcut uygulamadaki vergi indirimi desteğinden yararlanma imkanı getiriliyor.
Buna göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, ihtisas teknoloji geliĢtirme bölgelerinde faaliyette bulunanlara
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının
yüzde 10'unu ve öz sermayenin yüzde 20'sini aĢmamak üzere, ticari ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak. Ġndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500 bin lirayı aĢamayacak. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
· Projelerin finansmanında kullanılmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiĢ vergiler, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.
· Kanunla, sanayi katılımı ibaresi, "off - set" ibaresini de kapsadığından, bu ibare yürürlükten kaldırılıyor. Teknoloji
geliĢtirme bölgelerinde geliĢtirilen ürünlere ve iĢletmelerin öz kaynakları kullanılarak baĢarıyla tamamlanan projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere de teknolojik ürün deneyim belgesi verilecek.
· Türkiye'nin Ar - Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek, teknoloji transferini sağlamak, iĢletmelerin teknoloji seviyesini yükselterek katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak için eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim
ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan
yabancılara, süresiz çalıĢma izni verilebilecek.
· Türkiye'nin Ar - Ge, yenilik ve tasarım alanındaki geliĢimini hızlandıracak ve teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacak nitelikteki yabancılara verilen çalıĢma izinleri, Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanun kapsamında
öngörülen sürelere tabi olmaksızın düzenlenecek. Bu yabancıların çalıĢma izni baĢvuruları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüĢüyle karara bağlanacak.
· Kamu kurum ve kuruluĢları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler de sigortalı sayılacak.
· Kanunla, tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri de gelir vergisi stopajı teĢviki kapsamına alınıyor. Ar - Ge
ve tasarım personelinin, hak kazanılmıĢ hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil
günlerine isabet eden ücretleri istisna kapsamına alınarak, personelin daha esnek çalıĢmasına olanak sağlanıyor.
· Ar- Ge, tasarım ve yazılım personelinin yüksek lisans ve doktorada geçirdiği sürelerin gelir vergisi stopajı kapsamında
değerlendirilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.
TÜBĠTAK - Marmara AraĢtırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesinde çalıĢan tasarımcı personelinin ücretleri de Gelir Vergisi istisnası kapsamına alınacak.
· Kanunla, teknogiriĢim sermayesi desteğinin, giriĢimcilerin ihtiyaçlarına göre daha etkin bir Ģekilde verilebilmesine
yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yetki veriliyor.
· Teknoloji alanında orijinal bir fikri olan ancak bunu hayata geçirecek yeteri kadar finansmana sahip ol mayan giriĢimcilerin finansmana eriĢimi kolaylaĢtırılacak. Bu kapsamda, giriĢimcilere tahsis edilen desteklerin belirli bir
bölümü Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek.
· Rekabet öncesi iĢbirliklerine proje bedelinin yüzde 50'sine kadar olan kısmı geri ödemesiz olarak desteklenebilecek.
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Tasarım faaliyetlerinde bulunanların aldıkları destekler, özel fon hesabı uygulamasından yararlanabilecek. Ar - Ge
projesi kapsamında yurt dıĢından yapılacak alımlar, Gümrük Vergisi, her türlü fon, Damga Vergisi ve harçtan
müstesna tutulacak.
· Ar- Ge ve tasarım imkan ve kapasiteleri kısıtlı olan özellikle küçük ve orta ölçekli iĢletmeler, sözleĢme çerçevesinde
sipariĢe dayalı olarak Ar -Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleĢtirilen Ar -Ge ve tasarım harcamalarının belirli
bir kısmını beyanname üzerinden indirim konusu yapabilecek.
· Ar- Ge ve tasarım personelinin merkezde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak Ģartıyla, merkez dıĢındaki bu
faaliyetlere iliĢkin ücretleri ile yüksek lisans ve doktorada geçirilen sürelerin Gelir Vergisi stopajı teĢviki kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi iĢveren hissesinin yarısının bütçeden karĢılanmasına imkan sağlanıyor.
· Tasarım faaliyetlerine iliĢkin olarak düzenlenen kağıt lar damga vergisinden müstesna tutulacak.
· Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar -Ge personeli istihdam eden Ar- Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl
süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karĢılanacak. Bu kapsamda her bir
Ar - Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar- Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının
yüzde 10'unu geçemeyecek.
· Öğretim elemanlarından Ar - Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleĢtirilen faaliyetlerde araĢtırmacı, tasarımcı ya da
idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı
zamanlı olarak görevlendirilebilecek.
· Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler, döner sermaye kesintisinden etkilenmeyecek.
Tam zamanlı görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilecek.
· Türk Tasarım DanıĢma Konseyinin önerileri doğrultusunda, tasarım yarıĢmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek imkanları çerçevesinde geri ödemesiz
olarak desteklenebilecek.
· Ar- Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine iliĢkin yerindelik ve denetim faaliyetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak.
· Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "biliĢim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalıĢmaları yapmak,
kamu biliĢim projelerini tedarik edecek firma ları; taĢımaları gereken yeterlik veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak, kamu
biliĢim projelerine iliĢkin sözleĢmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve yüklenicilerin baĢta kalite ve güvenlik yeterlik veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve esasları belirlemekle" görevli olacak.
· Görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan, alanında uzman diğer kiĢilere harcırah giderleri, yasada öngörülen tutarın 5 katını aĢmamak üzere ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl BaĢkanlıkça belirlenecek
tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kiĢiye ödeme yapılacak.

EMEKLĠ VE YAġLILIK AYLIKLARINDAN YAPILAN SOSYAL GÜVENLĠK DESTEK PRĠMĠ KESĠNTĠSĠ KALDIRILMIġTIR
Ġlgili düzenlemeye göre; bu kapsamdaki kiĢilerin sigortalılıklarının 29.02.2016 tarihi itibariyle sonlanacağını ve
tahakkuk eden Sosyal Güvenlik Destek Primlerinin Nisan 2016 döneminde ödenecek aylıklarda kesinti yapılmayacağını ileten Basın Açıklaması Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği tarafından internet sitesinde yayınlanmıĢtır.

Ġlgili açıklamaya ulaĢmak için tıklayınız.
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Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ‟NE ĠLĠġKĠN ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ‟ne ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete „de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Ġlgili Tebliğ‟e ulaĢmak için tıklayınız.
VERGĠ BEYANNAMELERĠNĠN SM VEYA SMMM‟LERE ĠMZALATTIRILMASI MECBURĠYETĠNE ĠLĠġKĠN
YENĠ HADLER
1. BEYANNAMELERĠNĠ SM veya SMMM‟LERE ĠMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR:
Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satıĢları belli hadleri geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini SM veya SMMM ‟lere imzalattırmak zorundadırlar. Bu mecburiyeti belirleyen hadler son olarak 3568 sayılı
Kanuna iliĢkin 37 seri no.lu Tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak Ģekilde belirlenmiĢ, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğ‟de yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl
için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiĢtir. Bu Ģekilde yapılacak hesaplamada 500
TL ve daha düĢük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 TL‟den fazla olan tutarlar ise 1.000 TL‟ye yükseltilecektir.
2016 yılında verilecek beyannameler için herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hadlerin yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanacağı anlaĢılmaktadır.
Bu nedenle 2015 yılı mali tablolarına göre,
AKTĠF TOPLAMI (6.385.000 x 1,0558=) 6.741.000 TL ve NET SATIġLARI (12.766.000 x 1,0558 =)13.478.000 TL‟ yi
AġMAYAN
- Kurumlar vergisi mükellefleri ile
- Ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,
2016 yılı kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM
veya SMMM ‟ye imzalatmak mecburiyetindedirler.
Bu hadlerden HERHANGĠ BĠRĠNĠ AġANLAR beyanname imzalatmaya mecbur değildirler. Bunlar isterlerse YMM‟lere
tam tasdik yaptırabilirler.
2. ZORUNLU OLDUKLARI HALDE BEYANNAMELERĠNĠ SM veya SMMM‟LERE ĠMZALATMAYANLARIN
DURUMU:
4 no.lu Tebliğe göre, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan mükelleflere,
VUK. Md.352/II - 7 uyarınca iki kat ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecek, fiil aynı zamanda VUK Md.30/8 uyarınca
re‟sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilebilecek ve bu mükellefler öncelikle incelemeye alınabileceklerdir.
3. TAM TASDĠK YAPTIRANLAR veya YMM ile DANIġMANLIK SÖZLEġMESĠ OLANLAR SM veya
SMMM‟LERE BEYANNAME ĠMZALATMAK ZORUNDA DEĞĠLDĠR:
2015 yılı aktif toplamı 6.741.000 TL ve net satıĢları 13.478.000 TL‟nin altında kaldığı için beyannamelerini SM veya
SMMM‟lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile TAM TASDĠK veya DANIġMANLIK SÖZLEġMESĠ ĠMZALAYARAK SM veya SMMM‟lere beyannamelerini imza mecburiyetinden muaf olabilirler. (DanıĢmanlık sözleĢmesinin imza
konusunu kapsaması koĢuluyla)
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YMM ile tam tasdik sözleĢmesi yapılmasına iliĢkin süre OCAK ayında dolacaktır.
4. BEYANNAMELERĠNĠ SM veya SMMM‟LERE ĠMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN DĠĞER MÜKELLEFLER:
- İşletme defteri tutan ve alım - satım işi yapanlardan 2015 yılı hasılatı 225.000 TL .yi aşmamış olanlar,
- İşletme defteri tutan ve alım - satım işi dışında işler yapanlardan 2015 yılı hasılatı 114.000 TL . yi geçmemiş olanlar,
- Ziraî işletme esasına tabi çiftçilerden 2015 yılı ziraî hasılatı 225.000 TL . yi geçmeyenler,
- 2015 yılı mesleki hasılatı 157.000 TL . yi geçmeyen serbest meslek erbabı (4 no.lu Tebliğ),
- Hadlere bakılmaksızın tüm noterler,
- Hadlere bakılmaksızın tüm SM, SMMM ve YMM’ler (16.2.1998 tarihli Genelge), - Hadlere bakılmaksızın, özel kanunla
kurulan kooperatifler, bunların üst birlikleri ve vergiden muaf olanlar (5 no.lu Tebliğ), beyannamelerini SM veya SMM
M‟lere imzalatmak zorunda değildirler.

ÖNCEDEN HAZIRLANMIġ BEYANNAME SĠSTEMĠNĠN KAPSAMI GENĠġLETĠLMĠġ VE ÜCRET, MENKUL
SERMAYE ĠRADI ĠLE DĠĞER KAZANÇ ĠRATLAR DA KAPSAMA ALINMIġTIR
414 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı 2011 ve izleyen yıllarda beyana tabi geliri sadece
gayrimenkul sermaye iradından oluĢan mükelleflerin beyannamelerini “ Önceden HazırlanmıĢ Kira Beyanname Sistemi ”ni
kullanarak verebilmeleri uygulamasını 01.03.2012 tarihinden itibaren baĢlatmıĢ bulunmaktadır.
Bu Sistem, kira geliri elde eden mükellefler in tapu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, banka, PTT, TOKĠ, inĢaat, sigorta,
elektrik, s u ve doğalgaz Ģirketleri gibi kurumlardan alınan bilgiler kullanılarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından önceden
hazırlanan beyannamelerinin ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir Sistem‟dir.
25.02.2016 tarih 29635 sayılı Resmi Gazete „de yayımlanan 470 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu Sistemin kapsamı geniĢletilerek ücret, menkul sermaye iradı (MSĠ) ile diğer kazanç iratlar (DKĠ) da Sisteme dâhil edilmiĢtir.
Sistemin yeni adı Hazır Beyan Sistemi‟dir.
Buna göre, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine iliĢkin beyannamelerinin Gelir
Ġdaresi BaĢkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilmesi mümkündür. Sistem zorunlu değil, ihtiyaridir.
470 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile sadece gayrimenkul sermaye iradı için önceden hazırlanmıĢ kira
beyanname sistemini düzenleyen 414 sıra no.lu VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Kapsama yeni dâhil edilen gelirlerle ilgili Hazır Beyan Siteminin uygulanmasına 2015 takvim yılı gelirlerinin beyan dönemi itibariyle baĢlanacaktır. Bu Sistem‟den sadece ücret, kira, MSĠ veya DKĠ gelirlerini ayrı ayrı veya birlikte elde eden
mükellefler yararlanabilecektir. Kapsama giren ücret, kira, MSĠ veya DKĠ‟nin yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek
kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname veremezler.
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01.01.2015 takvim yılından önce elde edilen kira gelirlerine iliĢkin beyannamelerin Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesi mümkündü r. 2015 takvim yılından önce elde edilen ücret, MSĠ ve DKĠ‟ye iliĢkin beyannameler ise Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacak duyuruya kadar vergi
daireleri aracılığıyla, duyuru tarihinden itibaren ise Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verilebilecektir.
Ġsteyen mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya Ġnternet Vergi D airesi Ģifrelerini kullanarak Sisteme
giriĢ yapabilecek ve buradan kısmen veya tamamen önceden hazırlanmıĢ beyannamelerini görüntüleyebilecek,
doldurabilecek, değiĢtirebilecek ve onaylayabileceklerdir. Ġnternet Vergi Dairesi Ģifresi bulunmayan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan Ġnternet Hizmetleri Kullanım BaĢvuru Formu (Gerçek KiĢiler) ile herhangi bir vergi
dairesine baĢvurarak kullanıcı kodu, parola ve Ģifre alabileceklerdir. Daha önce kira gelirleri için temin edilen
kullanıcı kodu, parola ve Ģifre ile Sisteme giriĢ yapılabilecektir.
Sistem tarafından hazırlanan ve mükelleflerce onaylanan beyannamelerin içeriğinden mükellefler sorumlu olacaklardır.

2015 Vergilendirme Dönemine ĠliĢkin Beyanname Düzenleme Rehberleri HazırlanmıĢtır
2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aĢağıdaki Beyanname Düzenleme Rehberleri hazırlanmıĢ olup,
mükellefler bu Rehberlere Vergi Dairelerinden, AVM'lerde kurulan bilgilendirme stantlarından veya elektronik
ortamda Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığı internet sayfasında yer alan "Rehberler" bölümünden ulaĢabilirler.
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
Ücret Kazançları Vergi Rehberi
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
Kira Geliri Elde Edenler Ġçin Beyanname Düzenleme Rehberi
Türkiye'de YerleĢmiĢ Olmayanlar (Dar Mükellefler) Ġçin Kira Geliri Rehberi
Guidebook on Rental Income for Non-Resident Taxpayers
Menkul Sermaye Ġradı Elde Edenler Ġçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması Ġle Ġlgili Olarak Gerçek KiĢilere Yönelik Vergi Rehberi
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ÇTSO‟dan DUYURULAR
E- BĠLDĠRGE ġĠFRELERĠNĠN ĠNTERNET ORTAMINDA VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DUYURU
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından, iĢveren ya da yetkilendirmiĢ olduğu kiĢilere e - bildirge
kullanıcı kodu ve Ģifresinin kapalı zarf içerisinde ilgili Ġl Müdürlüğü tarafından elden teslim edilme
uygulamasında değiĢikliğe gidilerek ilgili düzenleme için tescil iĢlemi tamamlanan iĢyerlerini kapsamak üzere iĢveren ya da yetkilendirmiĢ olduğu kiĢilerce E -Devlet üzerinden e - bildirge kullanıcı kodu
ve Ģifresine ulaĢım imkanı sağlanmıĢtır.
Düzenleme Kurumun internet sitesinde duyuru olarak yayımlanmıĢtır.
Ġlgili duyuruya ulaĢmak için tıklayınız.
NAKDĠ SERMAYE ARTIRIMINDA FAĠZ ĠNDĠRĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ RESMĠ GAZETE‟DE YAYIMLANDI
Bilindiği gibi 6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi (KV) Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teĢebbüsleri hariç olmak üzere sermaye Ģirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiĢ olan ödenmiĢ veya çıkarılmıĢ sermaye tutarlarındaki
nakdi sermaye artıĢları veya yeni kurulan sermaye Ģirketlerinde ödenmiĢ sermayenin nakit olarak karĢılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık
ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %
50‟sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek Ģartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıĢtır. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)‟nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile 1 seri no.lu KV
Genel Tebliğine eklenen “ 10.6. Sermaye artırımında indirim” baĢlıklı bölümde, uygulamaya iliĢkin
detaylı açıklamalar yapılmıĢtır.
Tebliğde yer alan açıklamaya göre, indirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından ilgili yıl için
en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, geçici vergi dönemlerinden sadece
dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle, Maliye Bakanlığının görüĢüne göre, uygulamadan ilk kez 2015 yılı 4. dönem geçici
vergi beyannameleri için yararlanılacaktır. Beyan tarihi itibariyle Tebliğ yayımlanmadığı için bu indirimden yararlanmayan mükellefler düzeltme beyannameleri vermek suretiyle indirimden yararlanabilirler.
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ÇTSO‟dan DUYURULAR
TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAġVURMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK
Toplu ĠĢ SözleĢmesinde Arabulucuya ve Hakeme BaĢvurma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Ġlgili yönetmeliğe ulaĢmak için tıklayınız.

MEZUN OLAN ÖĞRENCĠLERE SAĞLIK HĠZMETĠ
6663 sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklikle; lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaĢını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaĢını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kiĢi ya da 60 ıncı maddenin birinci
fıkrasının g bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak Ģartıyla mezun oldukları tarihi izleyen
günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kiĢi
sayılmak suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlanma mümkün hale gelmiĢtir. Söz konusu değiĢikliğin uygulama
esaslarına yönelik olarak yapılması gereken iĢ ve iĢlemleri açıklayan Genel Yazı Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yayımlanmıĢtır.
Ġlgili Genel Yazı‟ ya ulaĢmak için tıklayınız.

ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠNĠN GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

“ĠĢyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” 07.03.2016 tarih ve 29646 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir.

Ġlgili Yönetmelik‟ e ulaĢmak için tıklayınız.
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NĠSAN – 2016 YURT ĠÇĠ Fuar TAKVĠMĠ
MODEF 2016

Automechanika Ġstanbul

MOBĠLYA VE DEKORASYON FUARI

Otomotiv Üretim, Dağıtım ve Tamir

Tarih : 5-10 Nisan 2016

Fuari

Yer: Ġnegöl Kültür Parkı-Bursa

Tarih : 7-10 Nisan 2016

http://www.modef.com.tr/

Yer: TÜYAP-ĠSTANBUL
http://www.tuyap.com.tr/

ANKAFF

Tarih: 6-10 Nisan 2016

3.Gönen Tarım ve Hayvancılık
Tarım Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Teknolojileri
Fuarı

Yer: ANKARA ATO

Tarih: 7-10 Nisan 2016

http://www.gl-fuarcilik.com/

Yer: Gönen Belediyesi-Balıkesir

4. ANKARA MOBĠLYA
FUARI

http://www.renklyfuar.com/

BURSA ĠNġAAT 2016
14.Uluslararası Yapı, ĠnĢaat Malzemeleri, Tesisat,
Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve
Teknolojileri Fuarı

Tarih: 6-10 Nisan 2016
Yer: TÜYAP-BURSA
http://www.tuyap.com.tr/

NUFOOD EURASIA
8. Uluslararası Gıda ve Ġçecek
Ürünleri, Soğutma Teknolojileri,
Mağaza Donanımı Servis ve Ġkram Hizmetleri Fuarı
Tarih:14-16 Nisan 2016
Yer: TÜYAP-ĠSTANBUL
http://www.infofair.com.tr/
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NĠSAN – 2016 YURT ĠÇĠ FUAR TAKVĠMĠ
BUSWORLD TURKEY
Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası Fuarı
Tarih : 14-17 Nisan 2016

MAINTENANCE
Ġstanbul Endüstriyel Bakım Teknolojileri Fuarı

Yer: IFM YEġĠLKÖY- ĠSTANBUL

Tarih : 21-23 Nisan 2016

http://www.busworldturkey.com/

Yer: Lütfü Kırdar-Ġstanbul
http://www.akdeniztanitim.com/

Avrasya Asansör
Avrasya Asansör Fuarı
Tarih : 20-23 Nisan 2016
Yer: IFM YEġĠLKÖY- ĠSTANBUL
http://www.asansorfuari.com/
Default.aspx?ln=1

Gayrimenkul Fuarı
10.Gayrimenkul Fuarı ve Arap
Türk Zirvesi
Tarih : 22-24 Nisan 2016
Yer: Hilton-Ġstanbul
http://www.jnrfuar.com/

Trakya 6.Autoshow
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar
Tarih : 20-24 Nisan 2016
Yer: MARMARĠS FUAR VE SERGĠ
ALANI
http://www.renklyfuar.com/

Olivtech
6.Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı
Tarih : 27-30 Nisan 2016
Yer: Gaziemir- Ġzmir
http://www.izmirfair.com.tr/
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NĠSAN 2016 YURT DIġI FUAR TAKVĠMĠ
Hotelex Sangay
Hotel ekipmanları ve Teknolojisi
Fuarı
Yer: ġANGAY-ÇĠN

China Refrigeration 2016
Uluslararası Isıtma, Havalandırma, Soğutma ve DondurulmuĢ
yiyecek, üretim, ambalaj ve saklama fuarı

http://www.hotelex.cn/

Tarih : 7-9 Nisan 2016

Tarih : 29 Mart –1 Nisan 2016

Yer: PEKĠN-ÇĠN

Expo Build- Yapı Fuarı
Tarih : 29 Mart –1 Nisan 2016
Yer: ġANGAY-ÇĠN
http://www.expocacc.com/en

Dubai Wood Show
Dubai AhĢap ve AhĢap Sanayi
Fuari
Tarih : 4-6 Nisan 2016
Yer: BAE-DUBAĠ
http://www.dubaiwoodshow.com/

http://www.cr-expo.com/

BAUMA Munih 2016
31.Uluslararası ĠnĢaat Makineleri, ĠnĢaat Malzemesi Makineleri,
ĠnĢaat Araçları ve Madencilik
Makineleri Ġhtisas Fuarı
Tarih : 11-17 Nisan 2016
Yer: Münih-Almanya
http://www.bauma.de/
I Saloni Milano
5 fuar bir arada
Uluslararasi Milano Mobilya Fuari Mobilya Aksesuarlari Fuari
Mutfak Mobilyalari Fuari
Banyo Mobilyaları Fuarı
Tasarim Fuari
Tarih : 12-17 Nisan 2016
Yer: MĠLANO-ĠTALYA

http://www.salonemilano.it/
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TOBB YURT DIġI Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
BiRLEġiK ARAP EMiRLiKLERĠ 201600015 FĠRMA ADI: Elfydan General Trading
LLC. Nature\ TEL: +971 (555) 888114 e-posta: info@elfydan.com Yetkili KiĢi: Don W
Donald Kırmızı mercimek, nohut, bezelye ve hayvan yemi olarak kullanmak üzere darı
almak istediğini bildiriyor.
TUNUS 201500076 FĠRMA ADI: Zina Fresh Gabes TEL: +216 ( 75 ) 279 199 e-posta:
zinafresh@gmail.com Yetkili KiĢi: Najib ZARROUK Firma, kurutulmuĢ domates ve salça üretimi, sera malzemeleri/ekipmanları alımı, ahududu üretimi, tavuk mezbahası ve
hindi üretimi konularında ortak proje yürütmek istiyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C.
Tunus Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla iletilmiĢtir.
FĠRMA ADI: WIFRESH BP 89, ZI Souassi 5140 Mahdia TEL: +216 (73 ) 610 734 eposta: commercial@wifresh.tn Yetkili KiĢi: Elies KHARRAT Firma patates satın almak
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla iletilmiĢtir.
A.B.D. 201500276 FĠRMA ADI: OTTO DÖNER HOUSE NEW YORK 271 5th Ave,
New York NY 10016 e-posta: mydanozny@gmail.com Yetkili KiĢi: RIDVAN SEZER
VaĢington Temsilciliğimizden alınan bir iletide, New York‟un prestijli 5. Caddesi (5th
Avenue) üzerindeki; bodrum katı da bulunan iki katlı [toplamda 6500 square feet
(yaklaĢık 604 m2) büyüklüğünde] Türk döneri iĢletmesi için bir ya da iki iĢletme ortağı
arandığı bildirilmektedir. Ġletide; bölgede, bu büyüklükteki dükkânların ortalama kirasının 50,000 Amerikan Doları olmasına karĢın söz konusu dükkân için 15,750 Amerikan Doları ödenmekte olduğu ve kira sözleĢmesinin 2022 yılı sonunda sona ereceği belirtilmektedir. Mekâna yaklaĢık 3 milyon dolar yatırım yapılmıĢtır. Yatırımcı ortaklardan istenilen bedel % 25 ortaklık için 500,000 Amerikan Dolarıdır. Öte yandan bu iĢletme ortaklığı sayesinde yeĢil kart almanın da mümkün olduğu belirtilmektedir.
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TOBB YURT DIġI Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
BREZiLYA 201400105 FİRMA ADI: VEDAT MUTLU 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL
CEP:77.270.000 TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL TEL: +55 (63) 8149 2724 e-posta:
vedatmutlu64@gmail.com Yetkili Kişi: Vedat Mutlu Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi
için araştırmalar, pazar araştırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalışmalar, gümrük mevzuatı vb. konularda çalışmalar yapan yurttaşımız; Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, işyeri, şube, temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım yapmak, dağıtımcı ağı kurmak, ithalat-ihracat vs. ile uğraşmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer
devlet kuruluşları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki şirketlerle temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı olacağını bildirmiştir. Vedat Mutlu ile vedatmutlu06@hotmail.com e-posta adresinden de bağlantı kurulabilir.
TUNUS 201500273 FĠRMA ADI: NOUR A MAARIFA 36 Av. Montréal „ 2068 Mourouj „ 4 Ben Arous e-posta: benmoussaamor@yahoo.fr Yetkili KiĢi: Omar BEN MOUSSA
Firma, kırtasiye ve ofis ürünleri almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla iletilmiĢtir.
KORE CUMHURiYETi 201500279 FĠRMA ADI: General Enterprise Co. 2Fl., 142
Jangan Ro, Jeongja Dong Suwon Gyunggi South Korea TEL: +82 ((31)) 2431772 eposta: generalenter@hanmail.net Yetkili KiĢi: Tommy Cho/ General Manager Firma,
aĢınmaya dayanıklı beton pompaları ve sağınımlı (peristaltik) pompa satmak istediğini
bildiriyor. (NBR Specification: ID(mm)/OD(mm)/Length(mm)/ Weight(kg)
32/62/1250/3.1 40/65/1490/4.0 50/81/1820/6.5 65/101/2335/12.5 80/123/2780/22
100/144/3270/35.5 105/165/3430/45.3 125/170/4050/43.2)
TUNUS 201500271 FĠRMA ADI: Sté GELCER INDUSTRIE S.A. Kasserine „ Route
de Thala Z.I. TEL: +216 (52) 603966 e-posta: gelcer.oueslati@yahoo.com Yetkili KiĢi:
Moncef MONCEF Firma konveyör bandı imalatı konusunda ortak proje yürütmek istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla iletilmiĢtir.
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TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :ZNR YAPI KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres :Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 1 Sokak No:9
Posta Kodu :80950 İlce :TOPRAKKALE İl : OSMANİYE
Telefon :0328-8268201 Faks : 8268202
e-posta :ezgikayi@znr.com.tr Web : www.znr.com.tr
Giriş Tarihi :03.03.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2016 Türü: İhracat
Teklif Metni :
NR CONSTRUCTION CHEMICALS, founded in 2005 in the industrial zone of Osmaniye, TURKEY. Our company is
the exporter and manufacturer of construction chemicals. Our company is manufacturing under the brand names
of “ZNR” and “ CEOFIX”. We have a wide range of products including powder (Ready Plasters, Tile and Natural
Stone Adhesives, etc.) and liquid group (Heat Insulation Materials, Epoxy Coating, Waterproofing, Anchorage
Materials, Primers, etc.)
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

Firma Ünvanı :ECOFRİGO KAMYON KASASISAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres :saray modern keresteciler sitesi Adnan Menderes bulvarı no: 80-82-84
Posta Kodu :6980 İlce :kazan İl : ANKARA
Telefon :312-8152022 Faks : 8152023
e-posta :bilgi@ecofrigo,com.tr Web : www.ecofrigo.com.tr
Giriş Tarihi :11.03.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2020 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Ecofrigo, established in 2008, has been manufacturing bodyworks of refrigerated trucks, insulated bodies, according to the global standards in its modern facilities in Ankara. Ecofrigo has always aimed to rise up the standards in the sector and become the leader manufacturer in this sector by offering the best service with its modern design, keeping up the quality. Ecofrigo provides the costumers manufacturing the KIT (disassembled)
Technology the advantages of quick mounting and short delivery time of bodies with its young, dynamic, expert
and innovator staff. Our products: -refrigerated truck bodies, - trailer boxes for meat, -insulated dry goods bodies and - transportation and frozen food.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
Nakliye ekipmanı
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TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :Ownage Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi
Adres :Mehmet Akif Mahallesi Zembil Sokak No:5/2
Posta Kodu :34782 İlce :Çekmeköy İl : İSTANBUL
Telefon :216-6405948 Faks :
e-posta :info@ownagetrade.com Web :
Giriş Tarihi :11.03.2016 Geçerlilik Tarihi :08.03.2018 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Ownage Danışmanlık, located in Istanbul,supplier of generally food especially in all kind of vegetables and fruits
(fresh or frozen), dry food, oil, starch, whey powder, flour, pasta, pulse, spices, seeds, tomato paste and would
like to supply all this kind of food.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
Gıda maddeleri ve içecekler

Firma Ünvanı :BETA SİSTEM.MUH.YANGIN.VE GAZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres :İÇMELER MAH.REİS SOK.19/2 TUZLA İSTANBUL
Posta Kodu :34950 İlce :TUZLA İl : İSTANBUL
Telefon :0216-370 25 65 Faks : 370 25 67
e-posta :info@betasistem.com.tr Web : http://www.beta-sistem.com/
Giriş Tarihi :11.03.2016 Geçerlilik Tarihi :30.12.2020 Türü: İhracat
Teklif Metni :
We have been facilitating in the fire safety sector since 2006. We satisfy the needs of the sector with the, fire
waning and alarm systems, automatic extinguishing systems, sprinkler and environment hydrant systems, gaseous extinguishing systems, foamy extinguishing systems, emergency lightening and routing systems, fire
Detecting Systems with thermal camera, fire pumps and system setup equipment and setup, maintenance,
repair, project designing, risk analysis and consultancy services. Reliable Fire Equipment Company provides
high quality fire extinguishers, fire protection products and security systems as an industry leading systems
integrator. Beta System, came into activity with its new branch Office in Cyprus; continues giving service with
its Professional personnel without a cease.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler
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TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :BANKETCI MOBILYA URT. PAZ. ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.
Adres :ONDER MAH. MURADIYE SOK. NO:4, SITELER
Posta Kodu :06165 İlce :ALTINDAG İl : ANKARA
Telefon :+90-312--3513939 Faks : 3513936
e-posta :info@banketci.com Web : www.banketci.com
Giriş Tarihi :10.02.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2016 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Turkish Company producer of wide selection of quality conference, banquet and meeting room furniture is looking for distributors or commercial agencies to sell their products on foreign markets. Their main products are,
stackable aluminum or steel banquet chairs (you can select the aluminum like wood view or any other colors or
different shapes), folding leg banquet tables, portable stages, portable dance floors, lecterns, cocktail tables
(casting or folding legs) and trolleys. The company is a leading Turkish supplier for the most 4-5 star hotels, like
Sheraton Group, Hilton Group, Marriott Group, Accor Group and etc. all over the world. Their prices are competitive, and the quality of the produced furniture is high.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri

Firma Ünvanı :VOLKAN KIYAN RVK MOBİLYA DEKORASYON
Adres :Sumer Mah. Prof. Dr Turan Gunes Cad.
Posta Kodu :34760 İlce :Zeytinburnu İl : İSTANBUL
Telefon :0535-2302462 Faks : 5820536
e-posta :info@rvkmobilya.com Web : www.rvkmobilya.com
Giriş Tarihi :15.02.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2016 Türü: İhracat
Teklif Metni :
RVK Furniture Decoration from Istanbul/TURKEY, we can manufacture interior door, kitchen and other first class
furniture company. We try to find sales agencies and buyers all around the world.

Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri
Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
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TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :ELİF ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres :İOSB Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.Sokak No:45 Başakşehir
Posta Kodu :34490 İlce :Başakşehir İl : İSTANBUL
Telefon :+90 -212 3200892 Faks : 212 3200893
e-posta :ozan@elifendustriyel.com.tr Web : http://elifendustriyel.com.tr/
Giriş Tarihi :15.02.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2016 Türü: İşbirliği
Teklif Metni :
Turkish Company, distributor of wide selection of petrochemicals is looking for cooperation with investors who
want to distribute their related products in Turkish market. Our area of expertise consists of chlorinated solvents, ketones, alcohols and glycols.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

Firma Ünvanı :ins makina beton santralleri ltd.şti.
Adres :SARAY MAH. GİMAT CAD.115. SK. 16/A
Posta Kodu :06980 İlce :Kazan İl : ANKARA
Telefon :+90-312-3860844 Faks : 312-3860849
e-posta :insmakina@hotmail.com Web : www.insmakina.com
Giriş Tarihi :11.03.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2020 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Turkish company located in Ankara, established in 2010, specialized in manufacturing heavy machinery for
construction and the mining sectors: Concrete Batching Plants, Screening and Washing Plants, Mechanical Stabilization Plant, Tunnel formworks and Coal Screening & Packing Plants is looking for commercial intermediaries or
companies interested in their products. Stationary concrete batching plants (with 35-60-100-120-150-180-240
m³/h capacities.), mobile concrete batching plants ( with 35-60-100-120-135-160 m³/h capacities), compact
concrete batching plants ( with 20-35-60-100-120 m³/h capacities), portable concrete batching (dry type) plants
( with 70-100-120 m³/h capacities.), mixers (single shaft, twin shaft, planet, pan) all mixers are ins makina
brand. (Mechanic plants, screening and washing plants, packaging plants, tunnel formworks)
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler

İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: info@canakkaletso.org.tr - oda@canakkaletso.org.tr
www.canakkaletso.org.tr

