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HABERLER

ODAMIZDAN YENİ KOCAELİ VALİSİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ODAMIZIN DA GİRİŞİMLERİ NETİCESİNDE
OTOPARK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ
31 ARALIK 2020’YE ERTELENDİ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, İbrahim Atalay, 
Yusuf Erenkaya, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin 

Avni Aslan ve Meclis Katip üyesi Sema Kalafat’tan oluşan Odamız 
heyeti, Kocaeli Valiliğine atanan Sn. Seddar Yavuz’a hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirdi. Söz konusu ziyarette, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Necmi Bulut Vali Seddar Yavuz’a Odamız 
faaliyetleriyle ilgili bilgi aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 
Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihi 30 
Haziran 2020 olarak belirlenmişti. COVID19- 
salgını nedeniyle inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerimiz yönetmeliğe uyum 
sağlamada sıkıntı yaşamışlardır. Odamız, 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle söz konusu 
olumsuz durumun ortadan kaldırılması adına 
üyelerimizden gelen talepleri ilgili kurum ve 
kuruluşlara ivedilikle iletmiştir.  

Odamızın da girişimleri ile Otopark 
Yönetmeliğinin yürürlük tarihi, 30.06.2020 
tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 31 Aralık 2020 
tarihine kadar uzatılmıştır.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 4. Yıldönümünde de Unutulmadı. Tarihe 
geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman 
şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle 
anıyoruz.
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada üretimden tüketime 
tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı 29 
Nisan 2020 tarihinde devreye aldı.  

Öncelik olarak çiftçilerin ürettiği ürünleri değer fiyattan 
satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği 
ve tüketicilerin de kaliteli ürünleri daha uygun fiyattan 
alabileceği online platform Dijital Tarım Pazarı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda 
gerçekleştirilmektedir.

Dijital Tarım Pazarı’nın tanıtımı amacıyla Tarım İl Müdürlüğü 
yetkililerinin katılımıyla, Odamızda 9. meslek grubunda 

yer alan market sektörünü doğrudan ilgilendiren konu 
hakkında sunum gerçekleştirilmiştir. 

DİTAP’a kayıt gönüllülük esası iledir, alıcı ve satıcı olmak 
üzere iki tip kullanıcı kaydı yapılmaktadır. Alıcının DİTAP’a 
kullanıcı olarak kayıt olabilmesi için Ticaret Bakanlığı MERSİS 
ve ESBİS sistemlerinde kaydının olması gerekmektedir. 
Satıcının DİTAP’a kullanıcı olarak kayıt olabilmesi için Tarım 
ve Orman Bakanlığı ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi)’ye kayıtlı olan 
üretici olması gerekmektedir. Kocaeli ilinde toplamda 
Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 30’a yakın alıcı kaydı 
bulunmaktadır ve DİTAP hakkında eğitimler, yayınlar, 
yaygınlaştırma çalışmaları vb. faaliyetler sürdürülmektedir.

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu Odamız, yeni sezonda 
da Kocaelispor’un yanında. Geçtiğimiz sezon takımımızı 
hiçbir maçta yalnız bırakmayan Odamız, tüm meclis ve 
komite üyelerini Kocaelispor maçında buluşturmuş, büyük 
bir enerji oluşturmuştu. 

Kocaelispor’un sezon boyunca en büyük destekçilerinden 
olan Odamız, hizmet binası dış cephesine astırdığı 
‘Tamam Ama Yetmez Süper Lige kadar Devam’ sloganının 
bulunduğu dev bayrak ile takımımızın sevincine ortak oldu.

HABERLER

DİJİTAL TARIM PAZARI TANITIM TOPLANTISI 
ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ODAMIZIN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
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Geçtiğimiz ay Odamız öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Ticaret Müdürü 
Veysi Uzunkaya, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. İrfan Kaynar 
ve Kocaeli’deki tüm AVM Yöneticilerinin katılımıyla Alışveriş 
Merkezleri Yöneticilerinin yoğun katılımıyla “AVM’lerde 
Normalleşme Önlemleri” konulu istişare toplantısı 
gerçekleştirilmiş ve toplantı oldukça verimli geçmişti. Bu ayda 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret İl 
Müdürü Veysi UZUNKAYA ve 8 AVM Yöneticisinin de (Symbol, 
Arastapark, Outlet Center, Dolphin Center, Gebze Center, 
Özdilek, Ncity, 41 Burda) katılımlarıyla “AVM Yöneticileri II. 
İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen toplantıda AVM’lerin kapalı olduğu dönemlerde 
dükkan ve ortak alan kiraları ile ilgili yaşanılan problemler konusu 
ve devlet kararı ile kapalı olan dönemde AVM yönetimlerinin 
dükkanlardan kira taleplerinin olduğu konusu görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “AVM’lerde ticaret 
yapan üyelerimizin sorunlarına kamu kesimi temsilcileriyle 
birlikte çözüm arayacağız. AVM’lerdeki işletmelerin ticaretinin 
de normalleşmesine Kocaeli Ticaret Odası olarak yasa ve 
yönetmelikler çerçevesinde destek vereceğiz” dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut konuşmalarının 
devamında kanunen kapalı olan esnaflarımızdan kira isteyen 

AVM olursa biz onunla karşı karşıya geliriz. Biz üyemizin 
yanında olacağız. E-ticaretin gelişmesi ile çok müşteri kaybettik. 
Bu durumun da konuşulması lazım. Neler yapmalıyız. Tüketiciyi 
sahaya nasıl indirmeliyiz; bu konularında konuşulması lazım, 
diye de ekledi. 

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ise konuşmalarında 
“AVM’lerimizin pandemi sürecinde almış oldukları önlemlerden 
memnunuz. AVM’lere teşekkür ediyorum. AVM Yönetmeliğinde 
ortak alanlar ile ilgili uygulamaları kiracıya bildirmek gerekiyor. Bu 
dönemde kiracılarımızı korumazsak kötü algı olabilir. AVM’lerde 
zarar etmeden ortak platformlarda buluşabilmelidir. Ticaretin 
seyri değişiyor. Artık temassız ticaret gelişiyor. Bu sebeple 
AVM yönetimi ve kiracılar birlik olmalı. İlerleyen dönemlerde 
AVM’lerden alışveriş yapanların sayısında düşüşler olacak, her 
iki tarafında karlarından kısmasını tavsiye ediyorum.” dedi. 

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya konuşmalarının devamında 
“Temassız ticaret geliştiği için AVM’lerin cazibesini arttırmak 
için ne yapmamız gerektiğini konuşmalıyız. AVM’lerin atıl 
kalmaması için çalışmalar yapılmalıdır.” dedi Ayrıca AVM’ler de 
klima kullanımına ilişkin olarak uygulamada olan yönetmeliğin 
ağırlığına ilişkin sorunlarınıza yönelik başvurunun tarafımıza 
iletilmesi halinde girişimlerde bulunacağını belirtmiştir. Karşılıklı 
istişare ile verimli geçen toplantı AVM yöneticilerinin toplantıyı 
organize eden ve ev sahipliğini yapan Odamız yönetimine 
teşekkürlerini ileterek sonlanmıştır.

ODAMIZDA İKİNCİ AVM YÖNETİCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Üyelerinden gelen talepleri her zaman ivedilikle ilgili kurum ve 
kuruluşlarla paylaşan ve üyelerinin sorunlarının çözümüne katkı 
sağlayan Odamız İpotek ve Tapu Harçları ile ilgili girişimlerde 
bulundu.  

Ticari faaliyetler kapsamında firmalar teminat niteliğinde 
gösterilen gayrimenkuller ile iş yapmakta olup; söz konusu 
teminat niteliğinde gösterilen gayrimenkullerin alım-satım ve 
ipotek durumlarında harç ödenmektedir. Bahse konu olan 

teminatlar ile ticari faaliyetlerini sürdüren firmaların ödedikleri 
harç oranlarının yüksek oluşu firmaların giderlerini arttırmakta 
ve maddi açıdan olumsuz etkilemektedir. İş bu sebeple, ticari 
faaliyet kapsamında yapılan gayrimenkul alım-satım ve ipotek 
harçlarına uygulanan oranların düşürülmesi söz konusu 
yöntemle ticari faaliyetlerini sürdüren firmaları olumlu yönde 
etkileyeceğinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 
girişimlerde bulunuldu.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs, iktisadi olduğu 
kadar sosyal ve psikolojik etkileriyle de tüm 
dünyada etkilerini sürdürüyor.  
Tüm bu gelişmeleri başından bu yana takip 
eden Odamız, “Pandemi Sürecinde Kaygı 
Stres ve Başa Çıkma Yolları” konusunda bir 
seminer gerçekleştirdi. 29 Haziran 2020 
tarihinde gerçekleşen seminer, online 
webinar şeklinde yapıldı.

Seminerde, TOBB ETÜ Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Ayşe Nuray Karancı, Dr. İlknur Dilekler 
ve Dr. Gözde İkizer konuşmacı olarak yer 
aldı. Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak’ın 
yaptığı açılış konuşması ile başlayan 
program, Prof. Dr. Ayşe Nuray Karancı’nın 
sunumuyla devam etti. Dr. İlknur Dilekler ve 
Dr. Gözde İkizer’in anlatımları sonrasında, 
seminer soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

İPOTEK VE TAPU HARÇ ORANLARI İLE İLGİLİ 
GİRİŞİMLERDE BULUNULDU

PANDEMİ SÜRECİNDE KAYGI STRES VE 
BAŞA ÇIKMA YOLLARI SEMİNERİ
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Odamızda komiteleri oluşturan alt sektörlerin istişare 
toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.  

Sektör üyeleri bu toplantılarda görüş ve önerilerini paylaşarak, 
sektöre yeni ufuklar kazandırıyor. 16. Meslek Grubu 
öncülüğünde bir araya gelen sektör temsilcileri KOSGEB Kocaeli 
Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer’den destekler hakkında bilgi 
aldı.

Odamız Meclis Üyesi Yaşar Can ve Meslek Komite Üyesi Davut 
Önder Akbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda sektör 
temsilcisi firmalar hazır bulundu. KOSGEB Kocaeli Doğu 
Müdürü İbrahim Ustaömer katılımcılara İşbirliği Programı 

hakkında sunum gerçekleştirdi. Akabinde soru-cevap bölümü 
ile program sonlandırılmıştır.

Desteğin amacı, KOBİ düzeyindeki işletmeleri bir araya 
getirerek rekabet avantajı oluşturmak ve yeni pazarlara girişte 
bu avantajı kullanmayı sağlamaktır. Personel, makine-teçhizat, 
hammadde, yazılım, işyeri kiralama, hizmet alım giderleri ve 
diğer giderler destek kapsamında yer almaktadır. 5 Milyon 
TL’ye kadar sağlanan desteğin oranı %60’dır. 12-36 ay süreli 
proje başvuruları yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/
destekdetay/6850/is-birligi-destek-programi 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Atalay ve Ticaret 
Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Dairesi Başkanı M. İlker 
Özdem’in katılımı ile Ticaret Bakanlığı destekleri ve 
desteklere yönelik uygulamalara ilişkin üyelerimizin 
yaşadığı sorunlar hususunda bir istişare toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantı online olarak zoom 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan toplantıda alibaba.com e-ticaret sitesinin 
gerçekleştirdiği uygulamalar sonucu mağdur olan 
üyelerimizin yaşadığı sorunlar hakkında görüşme 
gerçekleştirilmiş, ayrıca Odamızın üyelerine yönelik 
ilerleyen süreçte gerçekleştireceği projeler konusunda 
fikir alışverişinde bulunulmuştur.  Gerçekleştirilen 
toplantıda ele alınan bir başka konuda pandemi 
sürecinde AB ülkelerine ihracatımızda yaşanan sorunlar 
olmuştur.  Karşılıklı istişare şeklinde gerçekleştirilen 
toplantı iyi niyet temennileri ile sonlandırılmıştır. 

PİŞMANİYE SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ 
İŞBİRLİĞİ PROGRAMI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

TİCARET BAKANLIĞI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Co-Matching Etkinliği’nde; 
- Sektörün önde gelen firmalarına ürün, proje ve hizmetlerinizi 
sunabilir
- Yurtdışı bağlantıları ile iş ağınızı genişletebilir
- Yeni ticari ve teknolojik işbirlikleri ve proje ortaklıkları 
kurabilirsiniz.
İlgili Sektörler;                                                                                              
- Makina İmalatı
- Metal & Metal İşleme 
- Plastik & Kauçuk 
- Otomotiv & Otomotiv Yan Sanayi
- Kimya

- İnşaat & Yapı Malzemeleri
- Enerji 
- Elektrik – Elektronik
- Gıda
- Mobilya
- Turizm  
- Gayrimenkul
- Co-Matching Etkinliği Kapsamında Hizmetlerimiz: 
- Firma profillerinin online sistemde yayınlanması
- Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında destek
- İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilizce tercüme

CO-MATCHİNG İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ETKİNLİĞİ
“KÜRESEL FIRSATLARA AÇILAN KAPINIZ”

25 AĞUSTOS 2020

Kayıt için son gün: 23 Ağustos 2020
Etkinlik Tarihi: 25 Ağustos 2020

Kayıt İçin: co-matching2020.b2match.io  
İletişim: Yelda KANPARA – ykanpara@abigemdm.com.tr 

Burak ÇAKIR –  bcakir@abigemdm.com.tr    
Özlem ÇİÇEK – ocicek@abigemdm.com.tr 

Oğuz ÇAĞIL – oguz.cagil@koto.org.tr 
Telefon: 0262 323 08 56

Katılım Ücretsizdir!

Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde organize edilen Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliği, 25 Ağustos 2020 
tarihinde b2match platformu üzerinden online olarak yapılacaktır. Bu seneki Co-Matching etkinliğinde, bulunduğunuz ortamdan 
sisteme online bağlanarak ilgili sektörlerde faaliyet gösteren yabancı firma temsilcileri ile görüşmelerde bulunabilecek ve olası 
işbirliklerini değerlendirebileceksiniz.
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Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu olan Odamız üyelerinin her 
türlü konuda bilgilendirmeye ve yaşanan tüm gelişmelerden 
anında haberdar etmeye devam ediyor.

Bilindiği gibi ikinci el motorlu kara taşıtı alımı satımı yapanlar 
veya bu sektöre yeni girecek olanlara yetki belgesi alma 
zorunluluğu ve buna bağlı olarak da Mesleki Yeterlilik Belgesi 
alma zorunluluğu getirilmiştir. Buna istinaden Odamız 
üyelerinin talepleri doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve 

belgelendirme yapmak üzere kurulan Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) tarafından 
Odamız işbirliğinde sınavlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  
Bu kapsamda 8-9-10 Temmuz 2020 tarihlerinde Odamızda 
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Yapan veya yapacak 
olanların “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almasına yönelik Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sınavı gerçekleştirilmiştir. 31 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiş olan sınavda 22 katılımcı başarılı olmuştur. 
Mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına yönelik 
çalışmalarımız sürmektedir. 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19)  Nedeniyle Dışsal Etkilerden 
Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı 
Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin 
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci 
maddesi ile geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar 
çerçevesinde Covid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine 
kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri 
için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve 
uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce 
kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları 
aşmamak kaydıyla bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde 
kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 
2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa 
çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa 
çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan 
ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden 
düşülmeyecek.

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI ODAMIZDA YAPILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 1 AY UZATILDI
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ODAMIZ VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI İLE 
İLGİLİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU

YETENEK KAPISI PLATFORMU AÇILDI

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya 
yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon 

TL’den çok olan veri sorumluları

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup 

ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 
veri işleme olan veri sorumluları

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.10.2018

01.10.2018

01.01.2019

01.04.2019

 30.09.2020

30.09.2020

31.03.2021

31.03.2021

 30.06.2020

 30.06.2020

 30.09.2020

 31.12.2020

Veri Sorumluları Başlama Tarihi Son Tarih UZATILAN TARİH

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Sicili’ne Son Kayıt Tarihi 6 ay 
uzatıldı. VERBİS’e kayıt süresinin uzatılması ile ilgili Odamızın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
nezdinde yapmış olduğu girişim ve TOBB’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar neticesinde kayıt 
tarihleri aşağıdaki tablodaki gibi güncellenmiştir. 

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumluları 30.09.2020 tarihine,
- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları 30.09.2020 tarihine,
- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet 
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları 31.03.2021 tarihine,
- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi’nin 8 Haziran 2020 tarihinde 
çevrimiçi kariyer uygulaması “Yetenek Kapısı” 
platformu imzalanmıştır. Söz konusu platformda (www.
yetenekkapisi.org); işverenlerin ihtiyaç duydukları 
yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken 
keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman ve 
mekandan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkan 
sağlamaktadır.

Firmalar “Yetenek Kapısı”nda oluşturulacak hesap ile 
ülkemizdeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer 
merkezleri ile iletişim kurulabilmekte, şirketlerin 
ve kurumların iş/staj ilanları istenilen üniversite ve 
bölümlerden öğrencilerin/mezunların başvurusuna 
açılabilmekte, özgeçmişleri incelenerek adaylar ile 
sistem üzerinden iletişim kurulabilmektedir. 

İlgili platform ile ilgili kayıt yaptırmak isteyen firmalar 
için hazırlanmış olan kılavuz aşağıdadır.  Sisteme 
ilişkin sorularınızı destek@yetenekkapisi.org adresine 
iletebilirsiniz.
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HABERLER

Taşınmaz Ticareti’ne dair düzenleme 05.06.2018 tarihli 30442 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi 
Gazete’de Yayımlanan Karara Göre bu karar kapsamında 
taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki 
belgesinde süre 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmış olup,  
Yönetmelik, 5 Aralık 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girmiştir.  

Hâlihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti ile uğraşan 
işletmelerden yeni şartların talep edilmeyeceğini; ortaöğretim 
ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili 
alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 
05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, 
gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan 
ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda 
taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve 
sanatkârlarda “Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.
Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar ve Ticaret İl 
Müdürlükleri’nden Yetki Belgesi almayan emlak yetkilileri 
31/08/2020 itibariyle emlak satışı yapamayacak olup, 
emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az 
birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak 
danışmanı (Seviye 5 veya seviye 4) ulusal yeterliliğine dayalı 
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu 
bağlamda “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme Sınavları” Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu 
Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavları TOBB MEYBEM işbirliğinde 
Ağustos ayında odamızda gerçekleştirilecektir. (Başvuru 

yapanlara tarih daha sonra bildirilecektir.)

Başvuru yapmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki 
evrakları Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisine 
teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;
- Başvuru formu (ektedir),
- 2 adet vesikalık fotoğraf,
- 1 tane kimlik fotokopisi,
- Sınav ücretinin yattığında dair dekonttur.

Ayrıca;
- Adaylar yazılı ve uygulama olmak üzere 2 aşamada sınava 
girmektedir.
- Ücret yatıran adayların 2 defa sınava girme hakkı olacaktır.
- Yazılı ve uygulama sınavları Odanız hizmet binasında 
yapılacaktır.
- Sorumlu emlak danışmanı seviye 5 - 800,00 TL /  emlak 
danışmanı seviye 4 - 700,00 TL dir.
- Başarılı olan adaylardan sınav sonuçlarının açıklanması 
sonrasında 150,00 TL belge ücreti talep edilecektir. 

Evraklarını teslim eden adaylarla ödemeye ilişkin bilgi 
paylaşılacaktır.

Emlak Danışmanı Seviye 4 başvuru formu için tıklayınız.
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 başvuru formu için tıklayınız.
Ayrıntılı bilgi için iletişim: Tel: 0262 322 30 10 dahili 249 
Mail: rumeysa.ozer@koto.org.tr

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI VE EMLAK DANIŞMANI 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI ODAMIZDA
YAPILIYOR
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KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI İŞYERLERİNDE/
OFİSLERDE ASILMASI GEREKEN BORŞÜR

Koronavirüs salgını (Covid-19)’un neden olduğu küresel salgının ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak üzere 
alınan tüm tedbirlere ve kararlara ilişkin detaylı bilgiler odamız web sayfasından http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-ya-
pilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7  bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs kapsamında kapalı işyerlerinde/ofislerde alınması gereken önlemlere ulaşmak için tıklayınız

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE 
ODAMIZ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ!
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BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Avrupa kıtasının güney doğu, Balkan yarımadasının ise kuzey batı köşesinde yer almaktadır. Doğusunda Sırbistan, 
güney doğusunda Karadağ, kuzey ve batı yönlerinde Hırvatistan ile komşudur. Ülkenin Adriyatik Denizi’nde 20 km uzunluğunda 
bir sahil şeridi vardır. Ancak, bu sahil şeridi ticari liman olma özelliğine sahip değildir. Hırvatistan’ın uluslararası Ploçe Limanı 
kiralanmış olup, Bosna Hersek liman ihtiyacını buradan karşılamaktadır. Bosna Hersek’in % 82’lik bölümünü Bosna, %12’lik 
bölümünü de Hersek oluşturur. Bosna Hersek Federasyonu ülkenin % 51,48’ini, Sırp Cumhuriyeti ise % 48,52’sini oluşturmaktadır

Bosna Hersek’te savaş öncesi sınai üretim yapısı ile savaş sonrası üretim yapısı farklılık arz etmektedir. Savaştan önceki dönemde 
metal işleme, makine üretimi, kimyasallar, ağaç işleme, gıda, tekstil ve deri sektörlerinde yoğunlaşan ve katma değeri nispeten 
yüksek bir görünüm arz eden üretim yapısı, yerini gıda işleme, metal dışı ürünler ve mineraller, ağaç işleme ve temel metaller 
gibi daha düşük katma değerli sektörlere bırakmıştır. Savaş öncesi dönemde sanayiye dayalı olan Bosna Hersek ekonomisi 
günümüzde, hizmetler, bankacılık, enerji ve turizm alanlarına yapılan yatırımlarla farklı bir konuma gelmiştir.

Bosna Hersek’in 2000 yılından bu yana dış ticaretindeki gelişmeler incelendiğinde, 2000-2008 döneminde ülkenin ihracat, ithalat 
ve dış ticaret hacminin istikrarlı bir artış gösterdiği, dış ticaret açığının ufak dalgalanmalar dışında yükselmeye devam ettiği, 2008 
yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle ülke ihracatı, ithalatı, dış ticaret hacmi ve dış ticaret açığında düşüş yaşandığı ve takip 
eden dönemde ise söz konusu kalemlerin dalgalı bir seyir izledikleri söylenebilir. Bosna Hersek’in dış ticaretine bakıldığında 
ithalatta başlıca ürünler mineral yakıtlar, gıda ve canlı hayvan, hayvansal ve bitkisel yağlardır, ihracatında başlıca ürünler ise 
mobilya, aydınlatma, mineral yakıtlar, ayakkabı ve ağaç ürünleridir. Bosna Hersek’in ithalatında ilk 5 ülke Almanya, İtalya, Sırbistan, 
Hırvatistan ve Türkiye’dir, ihracatında ilk beş ülke ise Almanya, İtalya, Hırvatistan, Sırbistan ve Avusturya’dır.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiye bakıldığında iki ülke arasında 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 
Serbest Ticaret Anlaşması önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu anlaşma uyarınca, iki ülke arasındaki ticarette gümrük ve eş 
etkili vergiler 2007 yılından itibaren sıfırlanmıştır. 

TCMB verilerine göre 2005-2017 döneminde Türkiye’den Bosna Hersek ‘e giden yatırım tutarı 204 milyon ABD Dolar olup, Bosna 
Hersek’ten Türkiye’ye yönelik doğrudan bir yatırım gözükmemektedir. Türkiye’nin 2018 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği 4 milyar 
dolar değerindeki toplam yurtdışı doğrudan yatırımda, Bosna Hersek 41 milyon dolar ve %1 pay ile 7. sıradadır (TCMB). Türkiye’den 
Bosna Hersek’e yönelik olarak bugüne kadar yapılan en önemli yatırımlar arasında bankacılık sektöründe Ziraat Bankası (ilk 
yabancı sermayeli yabancı banka), üretim sektöründe ise Natron-Hayat (kraft kağıt ve karton ambalaj üretimi) ve Şişecam Soda 
Lukavac (cam hammaddesi soda üretimi) yer almaktadır. Anılan yatırımların yanı sıra, yine özelleştirme ve doğrudan yatırım ile 
başarıyla Bosna Hersek’te faaliyetlerini sürdüren Türk firmaları da bulunmaktadır.

İki ülke arasındaki dış ticaret verilerine baktığımızda Türkiye’den Bosna Hersek’e yapılan ihracat 444 milyon $ , ithalat ise 191 milyon 
$’dır. Türkiye’nin başlıca ihracat kalemleri tekstil ürünleri, ilaçlar, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli ürünler, alüminyum 
çubuk profil ve demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleridir, ithalatında ise ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları, 
dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları ve bunların eritilmesi ile elde edilmiş külçelerdir.

Bosna Hersek’in AB ile bütünleşme yönünde çabaları, Avrupa piyasalarına yakınlığı, halihazırda gündemdeki yerini koruyan yatırım 
projeleri, doğal kaynaklarının zenginliği ve stratejik kamu işletmelerinin özelleştirme kapsamına alınması olasılığı hesaba katıldığında, 
Bosna Hersek yabancı yatırım açısından göz önünde bulundurulmasında fayda görülen bir ülke olarak değerlendirilmektedir.

ÜLKE RAPORU
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EKONOMİ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; 
Haziran ayında 62,6 olan endeks, Temmuz ayında 60,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz 2020

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ TEMMUZ 2020

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında %0,9 
oranında artarak 80,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 85,5 iken, Temmuz ayında %3,9 
oranında azalarak 82,2 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında 62,1 iken, Temmuz ayında %1,7 oranında azalarak 
61,0 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 23,1 iken, Temmuz ayında %14,0 oranında 
azalarak 19,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 80,6 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,2 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 61,0 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi 19,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, 
Temmuz 2020
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EKONOMİ

YD-ÜFE değişim oranları (%), Haziran 2020   

YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2020

YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020

YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,34, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %14,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,82 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %16,45, imalatta %14,77 artış olarak gerçekleşti. Ana 
sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %13,00, dayanıklı tüketim malında %22,84, dayanıksız tüketim malında %15,94 
artış, enerjide %37,01 azalış, sermaye malında %19,13 artış olarak gerçekleşti.

YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
HAZİRAN 2020
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Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2020

 Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2020

EKONOMİ

Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,13, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %6,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,31 artış gösterdi. 
Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %0,47, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal 
ve hizmet endeksi %1,43 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %6,09, tarımsal 
yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %9,95 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise %1,30 ile tarımsal ilaçlar ve %0,80 ile gübre ve toprak 
geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış %10,68 ile hayvan yemi, %10,13 ile makine bakım 
masrafları ve %9,81 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ MAYIS 2020
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Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate 
çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%43,5 azalarak 7 milyon 958 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 75 milyon 346 bin geceleme yaptı. 
Ortalama geceleme sayısı 9,5 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,9 
azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %96,0’ını 3 milyar 900 milyon 318 bin TL ile kişisel 
harcamalar, %4,0’ını ise 160 milyon 775 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama 
ise 510 TL oldu. 

HANEHALKI YURT İÇİ TURİZM, I. ÇEYREK:
OCAK - MART 2020

EKONOMİ

Geceleme sayısı, I. Çeyrek, 2020                               Ortalama geceleme sayısı, I. Çeyrek, 2020

Seyahate çıkan kişilerin seyahat harcamaları, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2020

Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2020
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

02.09.2020

03.09.2020

04.09.2020

08.09.2020

05.09.2020

06.09.2020

13.09.2020

12.09.2020

Gıda Ürünleri ve Gıda Teknolojileri

Dijital Oyunlar, Bilgisayar ve Robot 
Teknolojileri

Genel Ticaret

Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri  Fuarı

Worldfood İstanbul 2020 
28.Uluslararası Gıda 

Ürünleri ve Teknolojileri 
Fuarı

45.Uluslarararası Gamex / 
Robotex /Compex Bilgisayar 

Robot Teknolojileri ve 
Bilgisayar Oyunları Fuarı

89. İzmir Enternasyonal Fuarı

Konya Tarım 2020    
18.Tarım, Tarımsal 

Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri  Fuarı

İstanbul

İstanbul

İzmir

Konya

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER
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Başlıca Yurtdışı Fuarlar

FUAR TAKVİMİ

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

03.09.2020

04.09.2020

05.09.2020

04.09.2020

05.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

05.09.2020

07.09.2020

Boya Kimyasalları

AYAKKABI DERİ VE DERİ MAMULLERİ

Tekstil & Konfeksiyon Sanayi

Kağıt Ürünleri, Ofis Ekipmanları, Kırtasiye 
malzemeleri

Hediyelik eşya

TİCARİ ARAÇLAR

KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, MODA VE 
AKSESUARLARI

42nd Dye+Chem 
Bangladesh 2020

SHOESSTAR URAL

SaigonTex 2020 - 
Vietnam Saigon Textile & 
Garment Industry Expo

ISOT - International 
Stationery & 

Office Products Fair Tokyo

LIFESTYLE EXPO 
TOKYOOffice Products Fair 

Tokyo

FUTUROAD 
EXPOStationery & 

Office Products Fair Tokyo

WHO-S NEXT-PRET A 
PORTER 2020-IIOffice 
Products Fair Tokyo

DHAKA-
BANGLADEŞ

YEKATERİNBURG-
RUSYA 

FEDERASYONU

Tokyo-
JAPONYA

Tokyo-
JAPONYA

Ho Chi Minh-
VİETNAM

NUR SULTAN-
KAZAKİSTAN

PARİS-
FRANSA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER



20 İŞ DÜNYASI 2020

İŞBİRLİKLERİ

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Sağlık Ürünleri

Teklif Tarihi

Teklif No

Ülke

Ülke

31.12.2020

202000133

İsrail

Peru

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu’na (FICC) üye şirketlerin işbirliği tekliflerinden oluşan Haziran 
2020 Bülteni ekte sunulmaktadır. Bültenin tüm ülkeleri hedefleyen 4 FICC üyesinin talebi/teklifi 
alınmıştır. Talep edilen ürünler: otomotiv endüstrisi için soğuk dövme ürünler, demr tel, gıda 
endüstrisi için soğuk zincir izleme sistemleri, laboratuar sarf malzemeleri, güvenlik sistemleri/
çözümleri. Teklifi/talebi ilginizi çeken şirketlerle ilk bağlantının, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu 
aracılığıyla kurulması gerekmektedir.

İşbirliği teklifinin detayına https://www.tobb2b.org.tr/ web sayfasına üye olarak ulaşabilirsiniz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, 
Lima Ticaret Müşavirliği’nin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda yeni tip Koronavirüs ile bağlantılı 
ürünlere yönelik ihale duyurularının firmalarımız tarafından aşağıda bildirilen erişim adresinde 
yer alan kayıt formunun doldurularak görüntülenebileceği ifade edilmiştir. Yazıda devamla, RUC 
(vergi numarası) bölümünün doldurulmasına gerek bulunmadığının vurgulandığı bildirilmektedir.

Kayıt Formu Bağlantı Adresi:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IRUJ7bQ 
ppEa3cHObUegLQ7qOISPCtplNmGgKOa5dKmpUQ0oyNVBLTEUzQzZaUkZJNTZPQlM1M0c5Mi4u



21www.koto.org.tr

Pil Distribütörlüğü

Ülke Belçika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Belçika’nın Flaman Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası 
(VOKA) üyesi olan pil üreticisi bir şirketinin Türkiye pazarında pil distribütörlüğünü yapmak isteyen 
firmalar ile işbirliği yapmak istediği belirtilmiştir.
Bu bağlamda, anılan konuya ilgi duyan firmaların VOKA yetkilisi ile (Sn. Isabelle Meulemeester, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Tel: +322 255 2028; E-posta: isabelle.meulemeester@voka.be ) temasa 
geçmeleri gerekmektedir.



Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

Karabaş Mahallesi
Ömer Türkçakal Bulvarı
No:2 İzmit / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 322-3010
Email: koto@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Gölcük Temsilciliği

Merkez Mahallesi Atatürk 
Bulvarı Eçil Apt. No:105 
Kat:2 Gölcük / Kocaeli
Telefon: (262) 414-1382
Mail: golcuk@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Kandıra Temsilciliği

Çarşı Mahallesi Belediye 
Pasajı No 16
Kandıra/ Kocaeli
Telefon: (262) 551-2061
Mail: kandira@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Derince Temsilciliği

Sırrı Paşa Mah. Engün Cad. 
No:5 Kat :2 Daire 5
Derince/ Kocaeli
Telefon: (262) 229-5528
Mail: derince@koto.org.tr
Çalışma Saatleri :
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


