


Değerli Üyemiz,

   Tüm dünyada olduğu gibi

ülkemizde de mücadele edilen Covid-19

salgını ekonomik ve ticari hayatı

derinden etkiliyor. Hükümetimiz ve

Bakanlıklarımız başta olmak üzere bu süreçte

tüm kurum ve kuruluşlar hem salgının yayılmasını

önlemek hem de sürecin en az zararla atlatılmasını

sağlamak için çalışmalar yapıyor, tedbirler açıklıyor. 

Körfez Ticaret Odası olarak biz de bir yandan hizmetimizi

kesintisiz sürdürmek için tedbirlerimizi alırken diğer yandan 

ekonomide çarkların mümkün olan en üst düzeyde dönebilmesi,

sektörlerin kan kaybetmemesi için gayret sarf ediyoruz. 

15 Meslek Komitemiz sektörlerinin nabzını tek tek, işletme işletme tutarak,

sorunları tespit edip, çözüm önerilerini de ortaya koydular.

   Yönetim Kurulu olarak, Meclis ve Komite Üyelerimizle sürekli iletişim

halinde olduk, komite toplantılarına katılarak sektörleri yakından takip ettik. 

Komitelerimizin ortaya koyduğu görüş ve önerileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB )

ve ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara aktardık, sorunların çözümüne

yönelik azami gayret sarf ettik. Sektörlerimizin çözüme kavuşan sorunları

bir nebze olsun içimizi ferahlattı. Pandemi ile mücadele kapsamında doğru

ve kesintisiz bilgi akışının, üyelerimizin süreci sağlıklı yönetebilmeleri için

gelişmelerden haberdar olmasının öneminin farkındayız. Bu nedenle

Körfez Ticaret Odası olarak aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla

ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamaya konulan ekonomik

tedbirleri bu yayında derleyerek ilginize sunuyoruz. Pandeminin sona erdiği

ve ekonomide çarkların daha güçlü döndüğü günlere kısa sürede ulaşmak

ümidiyle, sağlıklı günler diliyoruz

RECEP ÖZTÜRK
KÖRFEZ TİCARET ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAŞKANDAN
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Körfez Ticaret Odası olarak: 

Küresel koronavirüs salgını karşısında vakit kaybetmeden harekete geçerek,

ilk olarak hizmet binamızın ziki ortamını virüse karşı daha hijyenik hale

getirdik. 

Hizmet binası içinde yer alan merdivenleri, tırabzan, tuvaletleri, girişleri,

araçları ve daha pek çok ortak kullanım alanını,

profesyonel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. 

Bina içinde çeşitli alanlara el dezenfektanları yerleştirdik ve 

sürekliliği sağlıyoruz. 

Üyelerimize maske dağıtıp, dezenfektan kullandırıyoruz.

Bina girişinde ateş ölçümü yapıyoruz. 

Aş ve broşürler ile hijyen konusunda sürekli bilgilendirme yapıyoruz. 

PANDEMİ SÜRECİNDE
KÖRFEZ TİCARET ODASI
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SÜREÇTE TALEBİ ARTAN ÜRÜNLERİ FAHİŞ FİYATA SATAN FİRMALARIN 
TESPİTİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK,
FAHİŞ FİYATLI ÜRÜN SATAN FİRMALARIN

KTO DİSİPLİN KURULU'NA BİLDİRİLMESİ KONUSUNDA
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRDİK. 

Öztürk Fahiş yatla mail satışı ile ilgili basın açıklamamız

   Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün, Sağlık Bakanı

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada bu virüsün ülkemizde de göründüğünü

söylemesinin ardından temizlik ve hijyen başta olmak üzere diğer tüketim

malları satışlarda artış meydana geldiğini ve bunu fırsata dönüştürmek

isteyenlerin olduğunu belirterek ''ne yazık ki ülke genelinde bazı rmaların,

korona virüsü fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa

koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş yat uyguladığı, bazı ürünleri ise

stoklarında bekleterek yat artışına neden olduğu ilgili kurumlar tarafından

tespit edilmiştir. 

   Fahiş yatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli açıklamalar yapılmış ve

tespiti yapılması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edilmiştir. 

Bilinmesi gerekir ki Körfez Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız yat artışı

yapan rmalara karşı odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı

ve bu haksızlıkları yapan rmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi

bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. 

Herkes bilmeli ki; Vatandaşı

  mağdur edenlere karşı sessiz

    kalmayacağız.

Bu çerçevede ticari ahlak

 kurallarına uyan ve süreci

  fırsata çevirmeyen tüccar

   ve esnaarımıza 

    teşekkür ederiz'' dedi.

3



TESCİL İŞLEMLERİNİ
KOLAYLAŞTIRDIK

Ticaret Sicili Müdürlüğü'ndeki

yoğunluğu azaltmak amacıyla başvuruları

kolaylaştırdık ve sosyal mesafeyi korumaya

yönelik Odamız bekleme alanlarında

gerekli tedbirleri aldık.

HARCA TABİ OLAN TÜM İŞLEMLERDE
KREDİ KARTLI ÖDEME YÖNTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİK

Yönetim Kurulu kararıyla Ticaret Sicili harçları

dahil Odamıza yapılması gereken her türlü ödemenin

kredi kartıyla yapılmasını sağladık,

teması en aza indirdik.

YILLIK VE MUNZAM AİDATI ÖTELEDİK

Üyelerimizin odamıza Haziran ayında

ödemeleri gereken yıllık ve

munzam aidat ödemeleri

Ekim ayına erteledik.

4



KTO
İL PANDEMİ KURULU'NDA
YER ALDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında

oluşturulan İl Pandemi Kurulu'nun

toplantılarına düzenli katılım sağlayarak

Kocaeli için alınan kararlarda üyelerimizin sesi olduk.

KAPASİTE RAPORLARININ
GEÇERLİLİK SÜRESİNİ UZATTIK

Odamızca verilen ve süresi dolan

kapasite raporlarının

süresini 1 Temmuz'a uzattık.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ
ÜYELERİMİZ İLE PAYLAŞTIK

Koronavirüse karşı hükümet tarafından

alınan tedbirleri web sitemizde yayınladık.

Veri tabanımızda yer alan tüm üyelere

SMS ve e-posta yolu ile ileterek

faydalanmalarını sağladık. 
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MESLEK KOMİTELERİMİZİ
YALNIZ BIRAKMADIK

Video konferans yöntemiyle

yapılan meslek komitesi toplantılarında,

sektörlerin nabzını beraber tuttuk,

alınması gereken kararları birlikte istişare ettik.

VALİLİK TARAFINDAN YAPILAN DUYURULARI
ÜYELERİMİZİN CEP TELEFONLARINA İLETTİK

Kocaeli Valiliği tarafından üyelerimize duyurulması istenen

hijyene ilişkin çalışma esaslarını,

veri tabanımızda yer alan bütün üyelere

SMS yolu ile duyurduk.

DIŞ TİCARET YAPAN ÜYELERİMİZİ
BİLGİLENDİRDİK

İthalat/ihracat yapan üyelerimizi,

sınır kapılarımız ve sınırlarımız ötesinde

yaşanan gelişmeler hakkında e-posta ile

bilgilendirdik. Türkiye Cumhuriyeti ile

diğer devletlerin koronavirüs uygulamaları,

uluslararası taşımacılık, sınır geçişleri,

gümrük uygulamaları, belgeler ve

gerekli iletişim numaraları hakkında

anlık bildirimde bulunarak,

mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik.
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DEVAM EDEN PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA
YURTDIŞI ODA BAĞLANTILARIMIZI ARTTIRDIK

Yaşanan pandemi sürecinin etkisi ile dış ticarette

sorun yaşayan üyelerimiz için yurtdışı odalar ile

çevrimiçi toplantılar gerçekleştirerek gerekli

iş bağlantılarının kurulmasını sağladık ve

başka ülkelerdeki sürecin gidişatı ile ilgili bilgiler aldık.

KÖRFEZ TİCARET ODASI
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
GİRİŞİMCİLER MİLLİ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU İLE
ONLINE TOPLANTIDA BULUŞTU

Körfez Ticaret Odası yaşanılan pandemi sürecinde çalışmalarını

webinar üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda

Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler Milli Konfederasyonu yönetim kurulu ile

toplantı gerçekleştirildi. Yaşanılan pandemi sürecini avantaja dönüştüren

Körfez Ticaret Odası Yurtdışı odaları ve konfederasyonları ile

istişare toplantılarında bir araya geliyor.

GELİŞTİRİLEBİLECEK İŞ BİRLİKTELİKLERİ KONUŞULDU

Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler

Milli Konfederasyonu yönetim kurulu ile

bir araya gelinen toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin

kendilerini tanıtması,

Konfederasyon ve oda çalışmaları, Türkiye-Azerbaycan

arasında geliştirilebilecek

İş Fırsatları Konuşulurken Bundan Sonraki Süreçte

Birlikte götürülecek iş birliktelikleri detaylı olarak görüşüldü.

İlk Etapta Kimya, İnşaat, Enerji Sektörlerinde

iş birlikteliği planlaması yapılmasına karar verildi.

Ayrıca Kardeş ülke olmanın önemi üzerinde duran

KTO Başkanı Recep Öztürk 

kardeş iki ülke olarak bu kardeşliği

ticarete de yansıtmalı ve iş birlikteliklerini hayata geçirmeliyiz.

Bu kapsamda bugün toplantımıza katılan

Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler Milli Konfederasyonu

Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI
BOSNA HERSEK FEDERASYONU TİCARET VE

SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU İLE
PANDEMİNİN ETKİLERİNİ KONUŞTU

Körfez Ticaret Odası

yaşanan pandemi sürecini online toplantı sistemi ile

Yurtdışı odaları ile toplantılar gerçekleştirerek

pandemi sürecini avantaja çeviriyor.

Körfez Ticaret Odası yaşanan pandemi sürecini

online toplantı sistemi ile Yurtdışı odaları ile

toplantılar gerçekleştirerek pandemi sürecini avantaja çeviriyor.

Bu Kapsamda daha önce Rusya, Azerbeycan gibi ülkelerin ticaret odaları ile

yapılan toplantılara bir yenisi daha eklenerek

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ile

online toplantı gerçekleştirildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KENDİLERİNİ TANITTI

Körfez Ticaret Odası ile

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu

arasında yapılan toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri

kendilerini tanıtırken hangi alanlarda işbirlikleri yapılabileceği konuşuldu.

Ayrıca üyeler arasında e-ticareti geliştirme,

online fuar ve online birebir görüşmeler ile salgın sürecinden sonra

ziksel birebir görüşmelerin planlanması ve ilgili üyelerin eşleştirilerek

alım satım taleplerinin iletilmesi konusunda mutabık kalınarak

görüşmelerin sürdürülmesine karar verildi.

KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALANACAK

Yapılan online toplantı sonrasında Körfez Ticaret Odası ile

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu

iki odanın bundan sonraki süreçte de ilişkilerini kuvvetlendirmek ve

işbirliklerinin yapılması amacıyla

kardeş oda protokolünün imzalanmasına karar verildi.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI RUS HEYETİ AĞIRLADI

KTO'DA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pandemi dönemi ile tüm dünyada ve

ülkemizde ekonomi olumsuz olarak etkilenirken,

Körfezli iş adamlarına taze kan fırsatı oluşturacak girişim

Körfez Ticaret Odası girişimi ile sağlandı.

Geçen yıl ilki yapılan ve ihracat fırsatı oluşturan girişim ile

Rusya'dan gelen iş adamları ve girişimciler Türk meslektaşları ile

sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak karşılıklı görüşme şansı yakaladılar.

SOSYAL MESAFE KORUNARAK
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
hazırlanan masalarda ekonomi ve
iş dünyası için hareketlenme fırsatı
oluşturan çalışma
Körfez Ticaret Odası'nda
Mustafa Efe Konferans Salonu'nda
gerçekleşti. Rusya'dan gelen
iş adamları ve girişimciler,
tercümanlar eşliğinde
Türk meslektaşları ile bire bir görüşüp,
ürünlerini tanıttılar.
Görüşmeler sırasında Türk iş adamları
ürünlerini Rusya'ya
ihraç etmeye çalışırken,
Rus meslektaşları da aynı şekilde
kendi ürünlerini anlattılar.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI DA
KONUK OLDU

Program sonrasında karşılıklı olarak
tanışan ve ön görüşme

sağlayan iş adamları daha sonra
numune gönderip, ihracat ve ithalat
anlaşması yapmak üzere ayrıldılar.

Körfez Ticaret Odası Başkanı
Recep Öztürk, yönetimi ve

üyelerle birlikte gelen konuklarla
yakından ilgilenerek görüşmelerin

verimli geçmesi için çaba harcadılar.
Körfez Belediye Başkanı

Şener Söğüt'te programa
katılarak Körfez ilçesi ile bilgiler verdi.

Program karşılıklı
hediye alışverişleri ile

son buldu
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KTO VE KIRŞEHİR TİCARET VE
SANAYİ ODASINDAN İSTİŞARE
TOPLANTISI

Körfez Ticaret Odası yaşanılan pandemi

sürecinde çalışmalarına hız kesmeden

devam ediyor. Bu kapsamda

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile yönetim kurulu toplantısı ortak yapılarak

istişarelerde bulunuldu.

Körfez Ticaret Odası yaşanılan pandemi sürecinde çalışmalarına

hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası

ile yönetim kurulu toplantısı ortak yapılarak istişarelerde bulunuldu.

İki odanın yönetim kurulu üyelerinin webinar üzerinden buluştuğu toplantıda

pek çok konu ele alınırken hem Kocaeli hem de Kırşehir'deki süreçler ile

ilgili karşılıklı bilgilendirmelerde bulunuldu.

SALGIN YÖNETİMİ VE BEKLENTİLER KONUŞULDU

Körfez Ticaret Odası ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan

istişare toplantısında pek çok konuya değinilirken,

yönetim kurulu üyelerinin kendini kısaca tanıtması,

oda yönetimleri olarak salgın sürecinin nasıl yönetildiği,

ekonomik ve ticari hayatımızdaki salgın öncesi ve

sonrasındaki beklentilerin değerlendirmesi,

oda yönetimleri olarak salgın sürecinin nasıl yönetildiği,

odalar arası yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirilmesi gibi

konular iki odanın yönetim kurulu üyelerinin

karşılıklı bilgi vermesi ile devam etti.

ÖZTÜRK'' YURTDIŞI VE ÜLKEMİZDEKİ ODALAR İLE
GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR''
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İstişare toplantısında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk

bu tarz toplantıların yapılmasının odalara ve

çalışmalara çok olumlu yansımalarının olduğunu dile getirirken 

da olarak hem yurtdışı odaları hem de ülkemizdeki odalarımız ile

bu toplantılarda biraaraya gelerek yaşanılan süreç ve

çalışmalar ile ilgili karşılaştırmalarda bulunuyoruz.

Bu kapsamda bugün gerçekleştirdiğimiz

istişare toplantımıza katılan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu üyelerine katılımları ve

verdikleri bilgiler için teşekkür ediyoruz' 'dedi.



KÖRFEZ TİCARET ODASI VE
KARADENİZ EREĞLİ TİCARET VE

SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULLARI ''PANDEMİ''

GÜNDEMİ İLE TOPLANDI

Körfez Ticaret Odası yaşanılan pandemi

sürecinde istişarelerine devam ediyor.

Karadeniz Ereeğli

Ticaret ve Sanayi Odası ile Yönetim Kurulu ile yapılan istişare toplantısında

gündem pandemi süreci ve yapılan çalışmalar oldu.

İki odanın yönetim kurulu üyelerinin webinar üzerinden buluştuğu toplantıda

pek çok konu ele alınırken hem Kocaeli hem de Karadeniz Ereğli'de

süreç ile ilgili yapılan çalışmalar görüşülürken sürecin sektörler üzerindeki

etkileri detaylı olarak anlatıldı.

ÜYELERİMİZE “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ”NDEN
FAYDALANMALARI İÇİN YOL GÖSTERDİK

Basın açıklaması yaparak üyelerimize çalışanlarını

ücretsiz izne göndermek yerine

Kısa Çalışma Ödeneği imkânından

yararlanmaları çağrısında

bulunduk ve

izlemeleri gereken

adımları anlattık. 
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“MÜCBİR SEBEP KAPSAMI GENİŞLETİLSİN” DEDİK.

Basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın

Covid-19 ile mücadele kapsamında açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı”

paketi içinde yer alan “mücbir sebep” hükümlerinden faydalandırılacak

sektörlerin kapsamının genişletilmesi çağrısında bulunduk.

ÖZTÜRK '' SEKTÖRLERE YÖNELİK EK DESTEK TALEPLERİMİZ VAR''
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Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk son

dönemde yaşanan COVİT-19 salgını ile mücadele kapsamında

TOBB çatısı altında, 365 oda ve borsanın ortak çalışması ile

pek çok talepte bulunduklarını söyledi

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk son dönemde

yaşanan COVİT-19 salgını ile mücadele kapsamında TOBB çatısı altında,

365 oda ve borsa ile birlikte her sektörden ve üyelerden sorun ve

çözüm önerilerini topladıklarını ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne

ileterek bu konularda takipçi olduklarını söyledi.

TOBB'un bu anlamda

çok başarılı işler çıkardığını söyleyerek Birlik Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Öztürk 

''Birlik başkanımız her sektörden

her konunun bizzat takipçisi olarak

çözüme ulaştırılmasını sağlamıştır''

dedi.



HER SEKTÖRE YÖNELİK ÇÖZÜMLER GETİRİLDİ
AMA DEVAMI DA OLMALI

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ''bu süreçte ticaret erbablarının

sorunlarının çözülmesinde pek çok çalışmalar yapıldığını ancak belli konular

ile ilgili de çözüm beklediklerini söyledi. Mali destekler kapsamında

Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi ve tüm sektörlerin kapsama alınması,

kamudan alacakların ödenmesi, bekleyen alacakların ödenmesi,

avans koşullarının basitleştirilmesi, KDV alacağı kadar koşulsuz/şartsız

KGF kefaleti sağlanması. Finansal destek talepleri kapsamında

Kredi paketlerinin hızla işleme alınması, Kredi Garanti Fonu limitlerinin

kullandırılması, İhracat stok kredisinin açıklanması, Eximbank'ın teminat

mektupsuz kredi verebilmesi, Leasing ödemelerinin ertelenmesi de

çözüme kavuşturulmalıdır'' dedi. 

LOJİSTİK, OPERASYONEL VE İSTİHDAM DESTEKLERİ ARTTIRILMALI

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk destek beklenen sektörler ile ilgili

yaptığı açıklama da sınır geçişlerinde karantina koşullarının gevşetilmesi,

vizesi biten şoförlere gri pasaport verilmesi, serbest çalışan şoförlere

(kamyon, otobüs, servis, dolmuş, taksi)doğrudan gelir desteği sağlanması,

(ya da ÖTV'siz akaryakıt), sanayide ve ticari işletmelerde elektirik ve

doğalgaz faturalarının ertelenmesi, THY kargo ücretlerinde indirim, limanlarda

ardiye ve demoraj ücretlerinin düşürülmesi, ticari araçlarda MTV'nin 2020'de

kaldırılması, kar dağıtım kısıtlamalarının gözden geçirilmesi konularında

ek desteklerin getirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Öztürk ayrıca istidam

destek talepleri arasında kısa çalışma ödeneği koşullarının basitleştirilmesi,

450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması, uygunluk incelemesinin

kaldırılarak, doğrudan onay/kabul, Ödeme alt sınırının asgari ücret

üst sınırının asgari ücretin 3 katı yapılması, PTT banka yerine, maaş hesabına

yatırılması gibi konularda da ek tedbirlerin 

alınması gerekmektedir.''

dedi.
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 ÖZEL BANKALARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDUK.

Basın açıklaması yaparak, koronavirüsle mücadele sürecinde,

güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına

teşekkür ederken, “Bugün değilse ne zaman?” diye seslenerek özel

bankalara da destek çağrısında bulunduk. 

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK ''İSTİHDAM BANKALARIN
İŞLETMELERİN YANINDA OLMASIYLA DEVAM EDER''
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk

Covid-19 salgını ile mücadele edilen bu günlerde tüm bankalara

çağrıda bulunarak ''bankalar iyi gün değil kötü gün dostu olmalıdır'' dedi.

Körfez Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Covid-19 salgını ile mücadele

edilen bu günlerde tüm bankalara çağrıda bulunarak işletmelere bankaların

destek olması gerektiğini söyledi. Öztürk yaptığı açıklamada ''bankalar işletme

sahiplerinin iyi gün değil kötü gün dostu olmalı, bir yandan sağlık bir yandan

ekonomik geleceğimiz için mücadele ettiğimiz süreçte reel sektörün can dostu

bankalar olmalıdır,

bankalar işletmelerin yanında olursa hem istihdam

devam eder, hem çalışanlar ve

aileleri ile kazanan tüm toplum olur''

dedi.
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KTO BAŞKANI ÖZTÜRK'TEN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NA DESTEK

ÖZTÜRK ''DEVLETİN ALDIĞI ÖNLEMLER FİRMALARIMIZIN
FAALİYETLERİNİN DEVAM ETMESİ VE İSTİHDAMIN KORUNMASI İÇİN

ÇOK ÖNEMLİ.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ''ülkemiz ve tüm dünya korona virüs

salgını sebebi ile sıkıntılı günlerden geçiyor, pek çok işletme faaliyetlerini

durdurmuş ya da ciddi ekonomik darboğazda.

Hükümetin bu anlamda ki destekleri (kısa çalışma ödeneği ve

vergi ertelemeleri)istihdamı korunması için çok önemli. Ancak hükümetin

verdiği destekler yanında tüm kamu ve özel bankaların da bu süreçte

işletmelerin yanında olmaları gerekmekte diye düşünüyor, milli dayanışmaya

en çok ihtiyacımız olduğu dönemde banklarımızı ticari işletmelerin yanında,

ticaret erbaplarının işlerini kolaylaştıran kurumlar olarak görmek istiyoruz'' dedi.

15

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk önceki gün açıklama

yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun

bankalara yaptığı çağrıya destek vererek '' Birlik başkanımızın da

bahsettiği Şirketlerimize bankalar tarafından “Limit bitti” denip başvurusu

dahi alınmadan geri çevrilmesi konusunun yaşandığını, hatta Korona virüsten

olumsuz etkilenen rmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük rmalara

kredi kullandırıldığı yönünde de eleştirileri oda başkanlarının da aldığını söyledi.

Öztürk yaptığı açıklamada ''dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil.

Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm rmalarımıza destek olmaya çağırıyorum,

Birlik Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun

açıklamasında söylediği gibi,

hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa

bankacılık kesimi de olmaz.''

dedi.



ÜYELERİMİZİ NEFES KREDİSİ İLE
İLGİLİ BİLGİLENDİRDİK

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Öztürk, tüm dünyanın mücadele ettiği yeni
tip koronavirüs salgınının ticari hayataetkilerini
asgariye indirmek için çalıştıklarını ve bu anlamda
üyelerine nefes kredisi desteği vereceklerini açıkladı.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI,
TOBB VE DENİZBANK İŞBİRLİĞİ İLE ÜYELERE TAM DESTEK

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu

Başkanı Recep Öztürk yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda 3 kez gerçekleştirilen

"Nefes Kredisi'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğü ile

KTO ve Denizbank işbirliği ile verileceğini açıkladı. Kredinin detaylarının

paylaşıldığı açıklamada, "Nefes Kredisi'nde işletmelere 6 milyar liranın

üzerinde kaynak aktarılacağını, 2020 yılının tümünde anapara ya da faiz

ödemesinin yapılmayacağı, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödeneceğini belirterek.

Yüzde 7,5 faizle verilecek kredi 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişecek.

Denizbank'ın aracılık ettiği Nefes Kredisi'nde, Kredi Garanti Fonu

(KGF) Hazine desteğiyle kel olacak. “değerlendirmesinde bulunuldu.

ÖZTÜRK BAŞVURU İÇİN GEREKENLERİ AÇIKLADI
Öztürk yaptığı açıklamada "Tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınının
ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar
üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Üyelerimizin yanındayız'' dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Körfez Ticaret Odası
işbirliği ile verilecek olan nefes kredisi başvurularında banka tarafından
başvuruda; Körfez Ticaret Odasından alınacak olan faaliyet belgesi,
(nefes Kredisi başvurusu içindir ibareli) 2018-2019 mali veriler,
2019 Aralık ve 2020 Mart ayı SGK dökümleri istenecektir.
Ayıca 50.000TL kredi tutarı için ortalama 150TL; 100.000TL kredi tutarı için
ortalama 300TL banka maliyeti olacaktır'' dedi. 

ÜYELERİN KULLANABİLECEKLERİ LİMİTLER

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Recep Öztürk yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı

ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira

ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon

lira arasında cirosu olanlar da azami 100 bin lira kredi kullanabilecektir'' dedi.



KÖRFEZ TİCARET ODASI'NDAN ÜYELERİNE 6.535.000 TL'LİK DESTEK

Yaptığımız nefes kredileri başvuru şartları

açıklamasından sonra Deniz Bank ile imzaladığımız protokol kapsamında

çalışmalarımıza başlayarak üyelerimize destek verebilmek limitlerimizi açarak

TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'ne Oda olarak katkı sağladık. 

"KOBİ'lerin nansman sorunlarının giderilmesine katkı

sağlamak hede Ülkedeki tüm Oda ve Borsaların katıldığı bu kampanyaya

biz de KTO olarak katılarak 116 kişiye toplam 6.535.000TL kredi verdik.

Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KTO üyesi “şahıs işletmeleri” için

Halkbank iş birliğinde Can Suyu Kredisi'ni hayata geçirdik.

Yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir

uygulamayı devreye alarak 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart'ı

küçük işletmelerimize Halk bankası ile imzalanan protokol kapsamında

üyelerimize sunduk.

Söz konusu krediye başvuru için Halkbank şubelerine gidilmesine gerek

olmadan internet üzerinden başvuru yapıldı. 

İŞE DEVAM DESTEĞİ- KÜÇÜK İŞLETME CAN SUYU KREDİSİ
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Tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme

tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde

gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra

indirilmesi amacıyla KTO ve Ziraat Bankası arasında protokol anlaşması

imzalandı.

Körfez Ticaret Odası TOBB öncülüğünde başlatılan

Bankkart Başak Tedarik Zinciri projesi kapsamında Körfez Ziraat Bankası ile

protokol imzaladı. 

KÖRFEZ TİCARET ODASI VE ZİRAAT BANKASI'NDAN 
“BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ'' PROTOKOLÜ

Körfez Tütünçiftlik Şube Müdürü Gökşen Şahin, Körfez Ticaret Odası Başkanı

Recep Öztürk, yönetim kurulu başkan yardımcısı Veysel Şenol, yönetim kurulu

üyeleri Ahmet Kırcı ve Mustafa Gülcan ve oda genel sekreteri Berat Nas'ın

katılımı ile gerçekleşen protokol imzalama töreninde konuşan Recep Öztürk

''yapılan protokol ile alıcı ve üreticinin ticari hayatlarını kolaylaştıran,

Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan “Bankkart Başak”

üyelerimize 540 güne kadar vade, düşük maliyet avantajı,

güvenli tahsilat ve temin imkanı sunacak.

Üyelerimize şimdiden hayırlı olsun”

dedi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK VE YÖNETİM KURULU
TÖRENE KATILIM SAĞLADI
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Proje detayları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Körfez Tütünçiftlik

Şube Müdürü Gökşen Şahin Ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından faydalarını

''tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi Esnek vade ve taksit imkânları ile daha

fazla satış yapabilme imkânı. Alıcılar açısından faydalarını ise Finansmana

kolay erişim Kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden

ticaret yapması, Artan kredi limitleri''  olarak tanımladı. Sistemin işleyişi ile

ilgili de bilgiler veren Şahin ''Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel bir

yazılım yüklenecektir. Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecektir.'' dedi. 

PROTOKOL DETAYLARI KONUŞULDU

Proje detaylarını anlatmaya devam eden Şahin ''Ayrıca kart limiti tahsisatı

bankacılık koşullarına rmanın risk durumuna göre banka tarafından

belirlenecektir. Herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. Herhangi bir sektör

kısıtlaması yoktur. Oda ve borsa ile sektör meclisi üyesi rmalarımız bu

imkândan faydalanabilecektir.  Bu sistem sadece tedarik zincirinde birbirine

entegre olmuş ticari işletmeler arasında uygulanacak olup, her satış bu

kapsamda değerlendirilemeyecektir. Örnek vermek gerekirse,

bir otel işletmesine gıda tedariki sağlayan bir

ticari işletme otel işletmesinin sahip olduğu

Bankkart üzerinde vadeli satış yapabilecektir.''

dedi.

ODA VE BORSA İLE SEKTÖR MECLİSİ ÜYESİ FİRMALARIMIZ
BU İMKÂNDAN FAYDALANABİLECEKTİR. 

19



KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DENETİMLERİNE
KATILARAK YEREL TEMSİLCİLERİMİZ İLE

BİRLİKTE MASKE-MESAFE-TEMİZLİK
KURALLARINA UYUM SÜREÇLERİNİN

TAKİBİNE DESTEK OLDUK, BÜYÜK SANAYİ
KURULUŞLARINI İLÇE PROTOKOLÜMÜZLE

ZİYARET EDEREK PANDEMİ SÜRECİNİN
ETKİLERİNİ ONLARDAN DİNLEDİK

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin,
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,

Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli,
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk,

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve
Deniz Ticaret  Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in katılım ile

ilçemizin önde gelen sanayi kuruluşlarını ziyaret ettik.
Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve
oda personelimle de üyelerimize ziyaretler gerçekleştirerek

Maske-Mesafe ve temizlik kurallarına uyumları
için teşekkürlerimizi ilettik      .
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VALİLİK KOORDİNASYONU İLE
FİRMALARIMIZIN

MASKE İHTİYACINI KARŞILADIK

Körfez Ticaret Odası

olarak farkındalık çalışmaları

yanında virüsle mücadelenin en önemli aracı olan

maske konusunda da sahada olarak üretim yapan 

kurumsal rmaların çalışanları için maske tedarikinde

sıkıntı yaşaması üzerine odaya kayıtlı 10 ve üzerinde

çalışanı olan rmaların maske taleplerini ortak bir

havuzda toplayarak Kocaeli Valiliği'ne ilettik.

KÖRFEZ TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA
120000 MASKE ÜRETTİ

Pandemi sürecini kontrollü olarak sahada geçiren oda organ üyelerimizden

Kadın Girişimciler İcra Kurulumuz maske satışının yasak olduğu dönede

Körfez Kent Konseyi İşbirliği ile ev hanımlarından oluşan

yaklaşık 30 kişilik grupla 120000 adet maske üreterek

bölgemizdeki hastane ve ihtiyaç sahiplerine

maske dağıtımı yaptılar. 
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ÜYELERİMİZE ÜCRETİ ODAMIZ TARAFINDAN ÖDENENEN
E-TİCARET PLATFORMU SUNDUK

KTO KAZANDIRIYOR 
''KTO dijitalleştiriyor'' projemiz ile tüm üyelerimizi e-ticaret ile buluşturduk.

NEYİ AMAÇLADIK?
Dünyada ve Türkiye'de e-ticaret büyüyor.

Üyemizin yurtiçinde ve yurtdışında ticaret hacmini artırmak,

hızla gelişen ve dijitalleşen dünya düzeni içinde önemi katlanarak

artan online (çevrimiçi) mecralarda üye işletmelerimizin görünürlüğünü

artırmayı amaçladığımız projemizi hayata geçirdik.

PROJE NASIL İŞLİYOR?

Bu proje dahilinde yıllık ücreti 814 TL değerindeki bronz paketi

Körfez Ticaret Odası üye işletmelerimize 5 yıl boyunca

ücretsiz olarak sağlayacağız.

5 yıl sonunda eğer Körfez Ticaret Odası ile Globalpiyasa.com

e-ticaret sitesi arasındaki anlaşmanın devam etmemesi durumunda

üyemizin bilgileri sitede yer almaya devam edecek, yalnızca aldığı

hizmetler kısıtlanacaktır.

Oda üyemiz e-ticaret devamlılığı için paket almak isterse

e-ticaret sitesi ile anlaşarak üst paketlere geçiş 

sağlayabilecektir.

E-ticaret platformuna tüm üyelerimizin girişleri 

odamız tarafından girilmiş

olup projemizi yürütmeye başlamış 

bulunmaktayız.
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ÜYELERİMİZE ÜCRETİ ODAMIZ TARAFINDAN ÖDENENEN
E-TİCARET PLATFORMU SUNDUK

NEDEN GLOBALPİYASA.COM?

Globalpiyasa.com T. C. Ticaret bakanlığınca

onaylı üye rmalarına yüksek ve

kaliteli trak sağlayan bir iş ağı ve e-ticaret sitesidir.

Globalpiyasa.com platformu ticaret bakanlığı onaylı, endüstriyel, ticari, 

akademik ve kariyer bileşenleriyle “üniversite & sanayi işbirliği ”ne

katkı sağlamakta; aynı zamanda ticaret ve sanayi odaları,

organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji transfer osleri için

ortak bir bütünleşik veri tabanı olma özelliği taşımaktadır

PROJEMİZ İLE SİZ ÜYELERİMİZENE KATTIK
Online mecrada ücretsiz olarak ürün ve rmanızı tanıtabilme imkanı

Online fuara ücretsiz, sonraki online fuarlara ise düşük maliyetli

katılım imkanı

 Dijital kimliğe sahip olma imkanı

 İhracat taleplerine erişim

 7 dilde ürün ve rma prolini açıklama desteği

 Seo sıralamasında üst sıralarda çıkma(internet arama

   motorlarında görünürlüğün artması)

 100 adet ürün sergileme imkanı

 Temel düzeyde broşüre sahip olma imkanı

   iş ilanı verebilme

      (https://www.globalpiyasa.com/tr/is-ilanlari)

 Sosyal-ticari iş ağı oluşturabilme imkanı

 Sosyal Paylaşım Sistem
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PANDEMİ SÜRECİNDE

YAPTIĞIMIZ SEKTÖREL ÇALIŞMALAR İLE PANDEMİNİN 

SEKTÖRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ KONUŞUP

ANKET ÇALIŞMALARI İLE RAPORLAR HAZIRLADIK

KÖRFEZ TİCARET ODASI SİGORTACILIK SEKTÖR ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Körfez Ticaret Odası 2020 yılı itibari ile yapmayı planladığı sektörel toplantıları

Covid-19 nedeni ile videokonferans aracılığı ile yapmaya başladı.

İlk olarak sigorta acenteleri sahipleri ile bir araya gelindi.

Körfez Ticaret Odası 2020 yılı itibari ile yapmayı planladığı sektörel toplantıları

Covid-19 nedeni ile videokonferans aracılığı ile

yapmaya başladı. İlk olarak sigorta acenteleri sahipleri ile bir araya gelindi.

Körfez Ticaret Odası Covid-19 nedeni ile toplantı,

eğitim ve çalıştaylarını video konferans aracılığı ile yapıyor.

Bu kapsamda sektörel toplantılarına başlayan

KTO Körfez ilçesinde faaliyet gösteren sigorta acenteleri

rma sahipleri ile bir araya geldi.

Komite üyeleri yönetim ve yönetim kurulu başkanı Recep Öztürk'ün

oda binasından katıldığı toplantıya

pek çok sektör temsilcisi katıldı.
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PANDEMİ SÜRECİNDE

YAPTIĞIMIZ SEKTÖREL ÇALIŞMALAR İLE PANDEMİNİN 

SEKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ KONUŞUP

ANKET ÇALIŞMALARI İLE RAPORLAR HAZIRLADIK

KOMİTE BAŞKANI YILMAZ
''YENİ YÖNETMELİK SEKTÖRÜMÜZÜ SIKINTIYA SOKMUŞTUR''

Körfez Ticaret Odası Sigorta Komitesi Başkanı Hasan Yılmaz yönettiği
toplantıda ''Bizler TOBB levha kaydı ile kayıtlı ve asıl işi ve geliri
Sigorta Acenteliği olan 16 bin acenteyiz. Türkiye'nin her il, ilçe ve beldesinde
bulunan her acenteye 7/24 ulaşmak mümkündür. Yeni satış kanallarına
ihtiyaç olmamasına rağmen 09 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte, tüketiciye poliçe süresince hiçbir
acentelik hizmeti veremeyecek, haksız rekabete yol açacak olan ve
asıl işi sigorta acenteliği olmayan kurumlara 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa
aykırı olmasına rağmen yetki verilmiştir. Söz konusu yönetmelikle hiçbir kamu
yararı olmadığı görülmektedir. 16 bin acente ve 50 bine yakın acente çalışanı
teknik personelin istihdamı sıkıntıya girmiştir. Ülkemizde sigortalanma
oranlarının yükseltilmesi yeni satış kanallarından ziyade, çıkarılacak kanunlarla
bağlayıcı kararlar alınarak oluşacağını düşünmekteyiz.
Bu bağlamda; yönetmeliğin tamamıyla yürürlükten kalkması,
mevcut acente yapısının desteklenerek 16 bin acentenin ve 50 bine yakın
çalışanın istihdamının sürdürülmesini ve bu vesile ile kamu huzurunun
sağlanmasını talep ediyoruz.” dedi

ÖZTÜRK'' ODA OLARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ''
Gerçekleştiren toplantıda

sektör temsilcilerinin dile getirdiği zorunlu trak poliçelerindeki
taksit sayılarının 9 taksit ile ödetilebilmesi, kasko ve diğer tüm branşlarda

taksit sayılarının 12'ye yükseltilebilmesi, zorunlu sigortalarda daha önce
havuz dışı %10, havuz poliçelerinde %8'e çekilen komisyon oranlarının eski hali

olan % 17'ye getirilmesi gibi konular dile getirilirken 
oda başkanı Öztürk

''bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdan çıkan bütün sorun ve
çözüm önerileri birliğimize iletilecektir.

Daha önce de sigortacılık sektörünün sorunlarını

birliğimize yazarak sizlerin yanında olduk
olmaya da devam edeceğiz''

dedi.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI
GIDA SEKTÖR ÇALIŞTAYI'NDA

PANDEMİNİN ETKİLERİ KONUŞULDU

Körfez Ticaret Odası sektörel
çalıştaylarının üçüncüsünde Körfez'de faaliyet gösteren

gıda sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ile
İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu'da katıldı.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI
GIDA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI TEMSİLCİLERDEN DİNLEDİ

Körfez Ticaret Odası sektörel çalıştaylarının üçüncüsünde
Körfez'de faaliyet gösteren gıda sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,
Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ile İlçe Tarım Müdürü
Semra Koşumcu'da katıldı. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün
selamlama konuşmaları ile başlayan toplantıda KTO gıda komitesinin yaptığı
çalışmalar ile Covid-19 ile mücadele sürecinde yaşanan sorunlar toplantıda
detaylı olarak görüşüldü. Toplantıda ayrıca Körfez Ticaret Odası,
Körfez Belediyesi, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliği işe geliştirilecek
olan Yerel Ticareti Geliştirme projesi ile ilgili detaylar da konuşuldu.

UZUNKAYA'DAN TİCARET ODASI'NA TEŞEKKÜR
Körfez Ticaret Odası

gıda sektörü toplantısına katılan Ticaret il Müdürü Veysi Uzunkaya
''Körfez Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği sektörel toplantıları

yakından takip ediyor ve bu toplantılarına katılmaya özen gösteriyorum.
Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizzat çalışma alanımızda olan

sektör temsilcileri ile bu toplantılarda bir araya geldiğimizde
çok önemli veriler elde ederek çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Bu anlamda bizleri bu platformlarda bir araya getiren başta Recep Öztürk ve
oda yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.

ÖZTÜRK ''SEKTÖREL ÇALIŞTAYLARIMIZ DEVAM EDECEK''
Toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk
”bugün üçüncüsünü yaptığımız sektörel toplantılarımızda sektör temsilcileri ile
kurum temsilcileri ve yerel yönetimleri bir araya getirerek sorunların birinci
ağızdan ilgili kişiye aktarılmasını sağlıyor böylece de sorunların çözümünü
hızlandırmak adına üzerimize düşeni yapmış oluyoruz.
Ben bu anlamda başta Körfez Belediye Başkanımız,
Ticaret İl Müdürümüz ve İlçe Tarım Müdürümüz olmak üzere gıda komitemiz ve
sektör temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
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KOCAELİ'DEKİ EĞİTİM SEKTÖR TEMSİLCİLERİ
KTO'NUN EĞİTİM ÇALIŞTAYINDA
BİR ARAYA GELDİ

Körfez Ticaret Odası 2020 yılı planlaması dahilinde
gerçekleştireceği sektörel toplantıların ikincisini eğitim sektörü
üzerine gerçekleştirdi. Telekonferans aracılığı ile gerçekleştirilen
toplantıya Körfez ilçesinde bulunan eğitim sektörü temsilcilerinden
yoğun katılım oldu.
Körfez Ticaret Odası 2020 yılı planlaması dahilinde gerçekleştireceği
sektörel toplantıların ikincisini eğitim sektörü üzerine gerçekleştirdi.
Telekonferans aracılığı ile gerçekleştirilen toplantıya Körfez ilçesinde bulunan
eğitim sektörü temsilcilerinden yoğun katılım oldu. Covid-19 sektöründen
en çok etkilenen sektörlerin başında gelen eğitim sektörünün sorunları ve
çözümleri detaylı olarak konuşuldu.

TOPLANTIDA ŞENER SÖĞÜT'TEN DESTEK MESAJLARI

Körfez Ticaret Odası'nın eğitim sektörü çalıştayına Körfez Belediye Başkanı

Şener Söğüt'te katılarak Körfez ilçesinde faaliyet gösteren

eğitim kurumlarının sorunları dinlerken, Körfez Belediye Başkanı

Söğüt'ten beklenen talepleri dile getiren Körfez Ticaret Odası

meclis üyesi ve eğitim komitesi üyesi Fatih Uykun'un  '' Başkanım yükünüz

çok bunun farkındayız. Bu noktada Kamu ile ilgili eğitim kurumlarına verdiğiniz

destekler takdire şayan. Fakat bizler de birçok noktada kamu hizmeti veriyor ve

şu süreçte birçok kurumumuz ciddi mali sıkıntılar yaşamaktalar.

Bu noktada öncelikle yakın zamanda faaliyetlerine başlayacak olan anaokulu,

kreş, gündüz bakımevleri, özel kurslar, MTSK'lar, rehabilitasyon merkezleri,

sağlık merkezlerinin dezenfektasyonu konusunda desteklerinizi rica ediyoruz.

Ayrıca bir defaya mahsus maske ve dezenfektan konularında da

destek olunabilirse kurumlarımıza can suyu olacağı kanaatindeyim'' dedi.

Körfez Belediye Başkanı Söğüt Belediye olarak bu süreçte üzerimize

düşeni yapmaya hazırız derken, tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi

başta olmak belediye olarak verecekleri destekleri eğitimciler ile paylaştı.
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ORTAK KARAR ALABİLMEK BİZİ GÜÇLÜ KILAR

Körfez Ticaret Odası Meclis Üyesi
Fatih Uykun toplantıda yaptığı konuşmada” 

bu toplantı ile istedik ki KÖRFEZ'deki eğitim kurumları
(Özel Okul, Anaokulu, Kreş, Gündüz Bakımveleri,

Özel Kurslar, Özel Öğretim Kursları, Çocuk Kulüpleri,
MTSK, Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Bakımevleri

olarak pandemi sonrası eğitsel süreçlerimizi gözden geçirelim,
alabileceğimiz tedbirleri gözden geçirelim, destek alabileceğimiz
noktalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olalım.

Aslında belki de en önemlisi yaşadığımız bu zorlu
süreçte Körfezin kurumları olarak birlikte hareket edebilme
enerjisi yaratalım, bu enerjiyi sinerjiye dönüştürelim istedik.

Birçok kurum aslında birbirini tanımadığı için de tanışmalarına
vesile olalım istedik. Bir taraftan da aramızda sağlık

kuruluşları var, onlara bu zorlu süreçte halkımızın ve bizlerin
yanında oldukları için hem teşekkür etmek, hem de hijyen ve

salgın konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istedik” dedi.

UYKUN '' YENİ BİR EĞİTİM MODELİ KAÇINILMAZ''
Toplantıda eğitim sektörü temsilcilerine açıklamalarda bulunan Fatih Uykun
“Kurumların/Okulların tekrar açılması ile birlikte; Yeniden ve farklı bir
oryantasyon süreci gerekecek mi? Oryantasyon sürecinde aileye ve eğitmene
hangi roller düşecek? Aile okul / kurum işbirliği yeni bir anlam mı kazanacak?
Sosyal mesafe (artık dünya sağlık örgütü tarafından ziksel mesafe
olarak adlandırılıyor) çocuklarımızda nasıl uygulanacak ve eğitimi
nasıl etkileyecek? Maske takma zorunluluğu, dışarı çıkma yasağı,
aile fertlerini ziyaret edememe ve çocuğun korkuları eğitmenin çalışmasını
nasıl etkileyecek? Okul psikoloğuna hangi görevler düşecek?
Pandemi koşulları altında eğitmen hijyeni dikkate alarak,
eğitimi nasıl şekillendirebilecek ve burada kurumun kendisine
ne gibi görevler düşecek? Aileye düşen sorumluluklar neler olacak
hijyen önlemleri (Sağlık alanı, Yemek sırasında, Teneffüslerde/Anaokullarında/
kreşlerde uyku ve dinlenme saatleri, Çocukları okula bırakma ve okuldan
almada hijyen önlemleri, Servis) gibi konular ile ilgili eğitim sektörü
temsilcileri ile kir alışverişinde bulundu.
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KOCAELİ ODALAR İL MÜŞTEREK TOPLANTIMIZDA
ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ VE
YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ İLE BİRLİKTE,

PANDEMİ EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİK

KOCAELİ ODALARI İL MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI

Kocaeli odaları il müşterek toplantısı Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde

gerçekleştirildi.  Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası,

Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası il müşterek toplantısı yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Üyeleri, Körfez Ticaret Odasının organizasyonu ile

online olarak bir araya geldi. 

ODALAR ARASI İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Yönetim Kurulu üyelerinin tanışması ile başlayan söz konusu toplantıda;

ekonomide yaşanan gelişmeler, Odalar arasında işbirliği ve

depremin olası etkilerini azaltmak üzere planlanan ortak

projeler ile ilgili kir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Odalar arasında işbirliğini güçlendirmek

için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE VERDİĞİMİZ E-TİCARET EĞİTİMLERİ İLE
ÜYELERİMİZİN PANDEMİ SÜRECİNDE DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELEN

E-TİCARET KONUSUNDA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDUK

10.03.2020 tarihinde  Satış Pazarlama Eğitimi 

09.07.2020 tarihinde Sosyal Medya E-ticaret  eğitimi 

 23.07.2020 tarihinde Yalın Kurumsal Dönüşüm

 21.07.2020 tarihinde Çağdaş Eğitim Modelleri 

 14-15.10.2020 tarihinde Dış Ticaret ve Mevzuat 

 18.11.2020 tarihinde   İş Yerinde Başarının Sırrı Etkili İletişim   

 10.12.2020 İhracat amaçlı online b2b online pazarlama yöntemleri ve

Alibaba ile ihracat fırsatları 

 22.12.2020 tarihinde N11,gittigidiyor, hepsi burada gibi e-ticaret sitelerinden

yapılan ticaretin avantajları, kargo entegrasyonu, pazaryeri entegrasyonu,

altyapı, güvenlik ve Google yönetim konuları eğitimi
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
ETKİNLİK KATILIMLARI

PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
PANDEMİ ODAKLI WEBİNAR TOPLANTILARINA KATILIM SAĞLAYARAK
TALEPLERİMİZİ AKTARDIK

8 Nisan 2020 Tarihinde TOBB Başkanımızın 365 Oda/Borsa başkanı ile
gerçekleştirdiği toplantıya katılarak Burada Oda/Borsa başkanlarımız ile
alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yaptık. 
 15 Mayıs 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Öztürk
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun
başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen
Marmara Bölge Toplantısına katılarak istişarelerde bulunuldu.
 20 Mayıs 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve
borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen 
TOBB Ekonomi Buluşması'na telekonferansla katıldı.
 3 Haziran 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Öztürk
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pekdemirli ve
Birlik Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen 
İstişare Toplantısına katılım sağladı.
 28 Eylül 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Öztürk 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen
Marmara Bölge Toplantısına katılarak istişarelerde bulunuldu.
 2 Ekim  2020 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Öztürk
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve
365 oda borsa başkanının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
 18 Kasım 2020 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Öztürk
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların katılımıyla
TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına katıldı.
 22 Aralık 2020 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Öztürk
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen
ilk 100 programına katıldı.

31



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE
YÜRÜTÜLEN MEDYA ÇALIŞMALARIMIZ

TOBB TARAFINDAN YAPILAN DUYURULARI ÜYELERİMİZİN
CEP TELEFONLARINA İLETTİK SOSYAL MECRALARDA YER VERDİK

Pandemi süreci boyunca

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından üyelerimize duyurulması istenen

hijyene ilişkin çalışma esasları, Nefes ve Can suyu kredisi duyuruları,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin sürekli olarak başarılı şekilde

devam ettirdiği eğitim takvimini güncel olarak veri tabanımızda yer alan

bütün üyelere SMS yolu ile ve sosyal medya aracılığı ile duyurduk

AYRICA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE
SÜREÇTE ORTAK MEDYA ÇALIŞMALARI YAPARAK
BASIN AÇIKLAMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

 14 Mart 2020 “Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk

fahiş yatla mail satışı ile ilgili” basın açıklaması (17 haber sitesinde yer aldık)

 17 Mart 2020 “Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün 

“ekonomik istikrar paketi değerlendirmesi'” basın açıklaması

(17 Haber sitesinde yer aldık.)

 9 Nisan 2020 “Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ten

özel bankalara faiz indirimi çağrısı” basın açıklaması

(21 haber sitesinde yer aldık.)

 10 Nisan 2020 “Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ten

ek destek talepleri” basın açıklaması (20 haber sitesinde yer aldık)

 28 Nisan 2020 “Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ten üyelerine

“TOBB Nefes Kredisi Desteği” basın açıklaması

 15 Aralık 2020 “Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ten

üyelerine çağrı ''yapılandırma fırsatını kaçırmayın'' basın açıklaması

(10 haber sitesinde yer aldık.)
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 17 Aralık 2020 Körfez Ticaret Odası ve Ziraat Bankası'ndan 

“Bankkart Başak Tedarik Zinciri” protokolü basın açıklaması

(9 haber sitesinde yer aldık.)



EĞİTİM KOMİSTESİ OLARAK KÖRFEZ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİ İLE
İLÇEMİZDE BULUNAN ANAOKULU VE

KREŞLERİMİZİN DEZENFEKTE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan

koronavirüs salgını nedeniyle

alınan önlemler kapsamında, kreşler, anaokulları ve

gündüz bakım evleri, 16 Mart'ta kapatılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararının ardından kreş, anaokulu ve

gündüz bakımevlerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi Günü

açılacağının açıklanmasının ardından kolları sıvayan

Körfez Ticaret Odası eğitim komitesi Körfez Belediyesi işbirliği ile

kreş ve anaokullarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Ekipler, kreş ve anaokulların girişlerinden başlayarak,

tüm sınıf ve odaları dezenfekte etti.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI OLARAK
PANDEMİNİN BAŞLADIĞI MART 2020 TARİHİNDEN BU YANA

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE
KURUM VE KURULUŞLARA 38 ADET YAZI YAZARAK

ÜYELERİMİZİN SORUNLARINI HEM İLETTİK HEM TAKİP ETTİK

1-PERSONEL MAAŞLARI VE SİGORTA PRİMLERİ:

Virüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin personel maaşları ve
sigorta primleri devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanması,
ayrıca işletme sahiplerine de sıfır faizli KGF destekli ilk 6 Ay ödemesiz
kredi desteği sağlanması.

2-VERGİ ÖDEMELERİ:

Virüs nedeniyle direk veya dolaylı etkilenen işletmelerin
vergi ödemelerinin ertelenmesi, ödeme zamanının ise bir sonraki yılın
aynı ayına denk gelen dönemin carisi ile birlikte ödenmesine
imkan sağlanması.

3-KREDİ TAKSİTLERİ VE KREDİ KARTI ÖDEMELERİ:

Daha önceden kullandırılmış kredilerin taksitleri kullandırılma tarihine
bakılmaksızın faizsiz olarak ve aynı şekilde belli tarihten önce tahakkuk eden
kredi kartı borçları da üç aydan az olmamak kaydıyla ertelenmesi.

4-KAMUDAN ALACAKLAR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında işletmelerini kısmen ya da
tamamen kapatmak zorunda kalan küçük esnaf ve kobi statüsündeki
şirketlerin mali yükümlülüklerini yerine getirirken zorlanması sebebi ile
bahsi geçen işletmelerin zorunlu giderleri ve personel maaşlarına katkı
sunmak adına belediyeler ve kamu kurumlarından kesinleşmiş hak ediş ve
alacaklarına karşılık azami bir üst limit belirlenerek
(örn: 20.000TL'ye kadar olan) ödemelerin yapılması.
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5-SİGORTA SEKTÖRÜNE YÖNELİK
İLETTİĞİMİZ YAZILARIMIZ VE TALEPLERİMİZ

 Zorunlu trak poliçelerindeki taksit sayılarının en az 9 taksit ile ödenebilmesi, 
K asko ve diğer tüm branşlarda taksit sayısının 12'ye uzatılabilmesi,
Z orunlu sigortalarda daha önce havuz dışı %10, havuz poliçelerine
% 8 orana çekilen, komisyon oranlarının eski hali olan %17'ye getirilmesi,
T rak dışındaki tüm branşlar da hedef ve üretim şartı bulunmaksızın
ek %5 komisyon artırılması,
K omisyon ödemelerinin haftalık olarak yapılması, 
S igorta şirketlerinin poliçe iptal sürelerinde esnek davranacak bir modele
geçiş yapılarak otomatik iptal süreçlerini işletmemeleri,
A centelerin evden çalışma maliyetlerine destek verilmesi,
A cente hedeeri esnetilmesi ve ertelenmesi,
Ü retimi arttırabilmek ve kazanç elde edebilmek adına,
şirketlerimizin risk kabul politikalarında  bu dönem içinde biraz daha
makul seviyelere çekilmesi,
1 00,000 tl tutarında 12-24 aya kadar faizsiz, 60 aya kadar
düşük faizli olmak üzere kobi kredisi hakkı tanınması,
M art, Nisan, Mayıs dönemleri içerisinde Bireysel ve Ticari kredi ödemesi olan
meslektaşlarımızın tüm borçları şartsız ve masrafsız en az 6 ay ertelenmesini,
V ergi, SSK, elektrik, iletişim gibi sabit giderlerinde öteleme imkanı yaratılması
(mart, nisan, mayıs) işçi çıkartmayıp personelinin maaşlarını ödeyen
sigorta acentelerimizin SGK tahakkukları iptal edilmesi ya da En az %80'ni
devlet tarafından karşılanmasını,
İ lgili döneme denk düşen muhtasar, geçici vergi, Kdv gibi vergi türlerinin
tamamı 6 ay sonra taksitli bir şekilde yayılarak ödenme imkânı verilmesini,
S tatik IP sınırlandırılmasının kaldırılması kriz dönemi bitene kadar
devam etmesini,
D evletimizden ilgili dönem içerisinde meslektaşlarımıza kira ödeme
desteği verilmesi ve kira ödeyememenin mücbir sebep sayılması,
D ijital poliçe, dijital imza, dijital güvenlik konularında 3d güvenlik şifresinin
daha yaygın kullanılması.
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6-NAKLİYE SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ İLETTİĞİMİZ YAZILARIMIZ

 Firmaların, şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullandıkları araçları için
alınmış olan, taşıt kredileri aylık taksit ödemelerinin
6-12 ay faizsiz olarak uzatılması.
Y olcu taşımacılığında kullanılan araçların çalışma kısıtlaması sebebiyle,
zorunlu trak sigortaları, koltuk sigortası, kasko sigortası, MTV,
araç muayene bedeli, emisyon ölçüm bedeli,vb… sabit giderlerin
kısıtlı çalışma süresine tekabül eden kısmının devlet tarafından karşılanması,
Ş ehirlerarası yolcu taşımacılığında faaliyetlerin %98.9 oranında
kısıtlanmasıyla artan işletme maliyetlerinin personele yansıtılmaması için,
personel giderleri ile alakalı vergilerin (SGK, muhtasar, vb…)
tedbir süresi sonuna kadar alınmaması, 

7-SAĞLIK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ İLETTİĞİMİZ YAZILARIMIZ

 İki ay içerisinde birikmiş olan alacakların peyder peyi,
ay ay ilave olarak ödenmesi,
C ovid-19 şüpeli vakaların günlük takip ve tedavileri için 3. derece
yoğun bakım ücreti ödenmesi,
Y oğun bakım Covid-19 (+) li hastaların tedavisi ücretinin arttırılması,
H asta kotalarındaki sınırlamanın kaldırılması,
S ervis ve yoğun bakım yatak sınırlamasının kaldırılması,
S .G.K. primlerinin ötelenmesi değil alınmaması. (üç ay boyunca)  
Ş üpheli vakaların çok çoğaldığı, Covid-19 (+) vakaların
özel hastanelerde takip ve tedavilerinin yapılmaya başlaması durumunda
personel maaşlarının tamamının S.G.K. tarafından ödenmesi
(ayrıca kısa çalışma ödeneği için %60 yerine tamamının olması),
M aliye Bakanlığından vergi ödemelerinin üç ay boyunca alınmaması,
K redi kullanan hastanelerin kredi ödemelerinin 
3  ay boyunca faiz işletilmeksizin ertelenmesi,
Ö zel hastanelere kredi garanti fonu destekli kredi paketi imkânı sağlanması
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8-EĞİTİM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ YAZDIĞIMIZ YAZILAR
 Nisan ayı içerisinde verilmesi gereken Muhtasar, SGK, Gelir Vergisi vs.
tüm beyanname ve vergilerin 6 ay ertelenmesi, mümkünse tedbir dönemine
ait vergilerin hiç alınmaması,
 Bu süreçte yaşanacak tahsilat zorlukları nedeniyle
tahsilat sürelerinin esnetilerek, salgın nedeniyle zorluk yaşayan işletme ve
tüketicilere tahsilat için asgari 30 gün ek süre tanınması,
 Salgın kapsamında uygulanacak tüm teşviklerden, özellikle faydalanabilecek
düşük faizli kredilerden üyelerimizin de geçmiş dönemlerdeki
ödeme düzenine bakılmaksızın azami düzeyde faydalanmasının sağlanması,
 Vergi dairelerinin kapalı olması nedeniyle bankalarda işlemleri
hatalı yapmalarından dolayı vergi yapılandırması yapanların ödemelerinin
3 ay ertelenmesinin sağlanması,
 Özellikle kadın istihdamının desteklendiği okul öncesi kurumlarda
ya genç usta öğretici vb. çalışmakta ya da hizmetli kadrosunda
daha önce sigorta kaydı olmayan kadınlar istihdam edilmektedir.
Kısa çalısma ödeneğinden faydalanamayan tüm personelin maaşlarının
işsizlik fonundan karşılanması veya kısa çalışma ödeneğinden ilgili şartlar
pandemi kapsamında devre dışı bırakılarak başvuru hakkının açılması,
 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yıllık eğitim ödeneği
sene başında belirlenmesine ve ücreti devlet tarafından ödenmesine karşılık,
eğitim öğretime mücbir sebeplerden dolayı MEB tarafından ara verilmesi
kurumları ve çalışanlarını ciddi mağdur etmiştir.
Olağanüstü durumdan kaynaklı tatil süresince yapılamayan derslerin yapılmış
sayılacak şekilde bir önceki ay gerçekleşen ödenekler dikkate alınarak
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödemelerinin yapılması,
 Bu süreçte ailelerden yada kursiyerlerinden ücret tahsil edemeyen kurumlara
(okul öncesi, MTSK, özel kurslar, kreş ve gündüz bakımevleri,
çocuk kulüpleri vb) maddi kaynak sağlanması, mevcudiyetlerini
devam ettirecekleri kadar (standart giderlerini karşılayabilecek kadar;
kira, elektirik, su, maaş, sgk, vergi vb) hibe desteği yada bunun
mümkün olmaması durumunda faizsiz uzun vadeli avans desteğinin verilmesi,  
 Ötelemelerde her banka kendi belirlediği şartları ve
faiz oranlarını uygulamaktadır. Bankaların 6 aylık erteleme işlemlerinin
Eylül ayında kurumları ciddi mağdur edeceği beklenmektedir, bundan dolayı
en düşük faiz oranlarında standart oluşturularak, yeniden 6 ay ötelemeli kredi
çalışmasının yapılması, dağınık olan kredi, kredi kartı vb.) ödemelerin
tek kalemde toplanması,
 Kira ödemelerinin 6 ay ertelenmesi likidite sorunu yaşayan ve gelir kalemi
tamamen yok olan özel okullar açısından son derece karşılığı olmayan
bir durumdur.Kiralarda %50 indirim şartının getirilmesi ve okulların açılmasını
takip eden süreçte 10 aylık periyotta eşit dağılımı,
 Bağkur kapsamında düzenli ödeme yapan işverenler bu süreçte iş
üretememelerine rağmen herhangi bir ödenekten yararlanmamaktadır
Tıpkı doğum yardımı gibi bağkurlu iş verenlere de ödenek çıkarılması,
 Eğitim sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin salgın sürecinde en fazla ve
olumsuz şekilde etkilenen kurumlar oldukları göz önünde bulundurularak,
sektörün ekonomik faaliyetlerinin sekteye uğramasını engellemek adına
çalışmalar yapılması gerektiği, dolayısı ile bu sektörün de desteklenen
sektörler kapsamına alınması,37



9-ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMACILIK SEKTÖR TALEPLERİ KONULU YAZIMIZ

 23.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5822 sayılı
Covid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler başlıklı genelgesi gereği
araç taşıma kapasitesi %50 oranında düşürülmüştür. “Evde kal” kampanyası
kapsamında da vatandaşların toplu taşıma kullanımı %80 azalmıştır.
S unulan hizmetin aksamaması için üyelerimizin işletme giderlerinin
(motorin, sürücü ücretleri, amortisman, bakım giderleri, araç muayene ve
emisyon ölçüm masraarı, MTV, zorunlu sigortalar ve vergiler ,vb…)
bir kısmının karşılanması için mali destek programı oluşturulması yönünde
taleplerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

10-TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MASKE ÜRETİM TALEPLERİ KONULU YAZIMIZ

Piyasada ihtiyaç duyulan miktarda maskeyi hızlıca tedarik edebilmek için
maske üretimi yapmak isteyen rmalara Ticaret İl Müdürlüklerince ücretsiz
veya devletimizin belirlediği ücrette olmak kaydı ile geçici izin
belgesi sağlanıp var olan potansiyelin belirlenerek bu potansiyeli
açığa çıkarttıktan sonra hem yurt içinde ki ihtiyacı hızlıca sağlanabilir,
hem de yurt içindeki ihtiyaç oranı belirlendikten sonra kısım için ihracat iznine
tabi tutularak  ihracatı kolaylaştırılıp zorlu bir süreçten geçen ekonomimize de
fayda sağlanabilir. 
Aktif maske imalatı yapan veya yapmak isteyen tüccarımızın elinde bulunan
hammaddeye ve makine parkuruna el konulup cezai işlem yapılması sıkıntıda
olan ticaret ve üretimin daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına
neden olmaktadır. Bu durumun sonlandırılıp ivedilikle kontrol altına alınması
faydalı olacaktır. 
Maske satış yasağından dolayı var olan üretim potansiyelimiz de olumsuz
etkilenerek kumaş üretimi de sekteye uğramış ve stokta olan ürünler satılıp
nakite dönüşememektedir. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması
konusunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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11-KREDİ DESTEK FONU KULLANIMI KONULU YAZIMIZ

Kredi Destek Fonu destekleri kapsamında tacirlere yönelik çıkartılmış olan
Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan dönemler için çek, senet,
maaş ödemeleri, kira, elektrik ve benzeri giderler için tahsis edilmesi
düşünülen KGF garantili kredilerin özel bankalarca tüccara yeterince
kullandırılmaması şikâyetleri almaktayız. Bu durumun incelenip ivedilikle
çözümlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.                                                                                           

12-PTT PARA TRANSFERİ VE KARGO ÜCRETLERİ KONULU YAZIMIZ

Ticari işletmelerin ve vatandaşımızın ekonomik olarak zor günler geçirdiği
bu dönemde herkes maliyet hesabını sıkı sıkıya yapmış olduğundan dolayı
özel sektörün çıkardığı maliyetler yüksek gelmektedir ve vatandaşımız
işlemlerini daha uygun maliyetli olduğunu düşündüğü devlet iştirakleri
üzerinden yapma eğilimindedirler. Ancak üyelerimizden aldığımız
geri bildirimlere göre PTT ile yapılan işlemlerin maliyet olarak bu dönemde
vatandaşımıza bir avantaj sağlamadığı ve hatta maliyetlerin
yüksek olduğu belirtilmiştir. Vatandaşımızın devlet iştiraklerine
daha yakınlaştığı ve Devlet hazinesinin daha çok nakite ihtiyaç duyduğu
bu dönemde PTT'nin yurtiçi & yurtdışı para transferleri ile kargo gönderim
ücretlerinde indirime giderek sürümden daha çok kazanç sağlayabilmesi
hususunda gerekli çalışmaların yapılması konusunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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13-MÜCBİR SEBEP KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ KONULU YAZIMIZ

Üyelerimizden gelen Yönetim Kurulumuza sunulmuş olan talepte;
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan
Koronavirüs (Covid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden
doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleerin 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması
hakkındaki 24.03.2020 tarihli 518 Sayılı VUK Tebliği yayımlanmıştır.
  (1)Anılan tebliğin 3.maddesinde;
    a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükelleyeti
        bulunan mükelleerin,
    b) Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı
        itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri,
        mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı,
        bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve
        ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama,
        depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi
        sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı
        ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil
        konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve
        içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler
        dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette
        bulunan mükelleerin,
    c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler
        kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen
        işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleerin,
    1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir
     sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
 (2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde
bu tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki
ana faaliyet kodu dikkate alınır.
(3) Mükellen vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla
birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı
olarak bu sektörlerden herhangi birisinde ilen iştigal ettiğini ispat ve
tevsik etmesi halinde, mükellen mücbir sebep kapsamında olup olmadığının
tespitinde ana faaliyet kodu yerine ilen iştigal edilen ana faaliyet alanı
dikkate alınır denilmektedir. 
Üyelerimizin bu süreçte mağdur olmaması sebebiyle mücbir sebep kapsamına
girmeyen sektörlerin tekrar gözden geçirilmesi veya tüm sektörlerin bu kapsama
dahil edilmesi konulu yazımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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14-TEMEL GIDA MADDELERİ MALİYETLERİ VE LOJİSTİĞİ KONULU YAZIMIZ
 Koronavirüs salgını sonucu vatandaşımızın temel gıda maddelerine olan
ihtiyacı ve talebi artmış durumdadır. Talep, üretim ve lojistik faktörleri ile beraber
özellikle un, yağ ve bakliyat ürünleri yatlarında en az %10-25 arası
zam yapıldığı ile alakalı gıda sektörü meslek üyelerimizden geri
bildirimler almaktayız.  Fiyat artışlarının engellenmesi ve bu temel gıda
maddelerinin lojistik süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ile ilgili
Bakanlıklarımız nezdinde girişimlerin yapılması konulu yazımızı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

15-MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINMAYAN SEKTÖRLER KONULU YAZIMIZ
Enerji sektörü (akaryakıt,LPG dolum tesisleri,vs…) sigorta aracılık hizmetleri,
eğitim, sağlık, iş güvenliği ana sektörleri altında faaliyet gösteren bütün
alt sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması yönünde üyelerimizden yoğun
bir talep almaktayız.  Üyelerimizin bu süreçte mağdur olmaması sebebiyle mücbir
sebep kapsamına girmeyen sektörlerin tekrar gözden geçirilmesi veya
tüm sektörlerin bu kapsama dahil edilmesi hususunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

16- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞLEMLERİ KONULU YAZIMIZ
Koronavirüs salgının ülkemizi etkisi altına alması ile beraber hükümetimiz hızlıca
gerekli tedbirleri almaya başlamış ve eğitim kurumları, restoranlar,
kuaför salonları, vb… gibi birçok işletme geçici olarak kapatılmıştır.
Ancak aynı zamanda işletmelerimiz bazı sabit giderlerini ödemek zorundadırlar
ve gelir olmadan giderlerini karşılamak durumundadırlar. Bu kapsamda kısa
çalışma ödeneği ile ilgili hükümetimizin girişimleri işletmelerimiz tarafından
memnuniyet ile karşılanmıştır. Ancak personelini elinde tutmak isteyen
işverenlerimiz kısa çalışma ödeneği işlemlerindeki süreçler ile
alakalı güçlük çekmektedirler. Bu işlemlerin başvuru aşamasından
sonuç aşamasına kadar daha kolaylaştırılarak pratik ve hızlı hale getirilmesi için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilgili yazımızı ilettik.

17-VERGİ YAPILANDIRMALARI KONULU YAZIMIZ
Koronavirüs salgının ülkemizi etkisi altına alması ile beraber hükümetimiz hızlıca
gerekli tedbirleri almaya başlamış ve malumlarınız olduğu üzere birçok
işletmemiz iş yapamaz, fatura kesemez ve kazanç sağlayamaz hale gelmiştir.
Daha önceden vergi yapılandırmasında bulunmuş olan işletmelerimiz bugünün
şartlarında ödemelerini yapmakta çok daha fazla zorlanmaktadır.
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Vergi yapılandırması kapsamındaki vadeler içerisinde ödeme yapamadığında
hem sicilinin bozulması hem de vergi borcuna ek maliyet bineceğinden dolayı
tedirginlik yaşamaktadırlar. Vergi yapılandırmaları kapsamındaki taksit
ödemelerinin ertelenmesi ve faizlerinin iptal edilmesi konusunda yazdığımız
yazıyı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.



18-GÜMRÜK MALİYETLERİ KONULU YAZIMIZ
Koronavirüs salgınının dünyamız ve ülkemizi etkisi altına alması ile beraber bütün

dünyada sağlık ve ticari işlemlerin zorlu bir sürece girdiği hepimizin malumudur.

Diğer dolaşım evraklarında da olduğu gibi en büyük ticari partnerimiz olan

AB ülkelerinden gelen ithal ürünler ile beraber Avrupalı gümrüklerde yaşanan

sorunlardan dolayı birçok yabancı tedarikçiden ATR belgesi gelememektedir ve

bunun sonucunda yerli işletmelerimiz ek gümrük vergileri ödemektedir.

Nakit akışının çok düşük seyrettiği bu dönem de ne yazık ki ithalatçımızın

üstlenmesi gereken harici bir masraf oluşmuştur. Ayrıca sağlık tedbirleri

sonucunda(bazı alanlara girmenin sağlık açısından oldukça sorunlu olduğu

bilgisini almaktayız) Gümrük Müdürlüklerinin, antrepoların veya gümrük

müşavirlerinin daha az personel ile özverili bir şekilde hizmet vermeye çalıştığı bu

dönemde gümrük işlemleri ister istemez yavaşlamış durumdadır. Bundan dolayı

ithalatçımıza fazladan ardiye veya demuraj gibi maliyetler yüklenmektedir.

   Diğer bir konu da belli ülkelerden gelen gemilerin direk 14 gün bekletildikten

   sonra limana yanaştırılıp tahmil tahliye işlemlerine başlanmasıdır. Bu durum da

   işletmelerimize ek maliyetler getirmektedir. Gemiler ülkemize geldiği anda

   açıkta iken ilgili sağlık personeli bütün sağlık tedbirlerini alarak gemiye girip

   kontrollerini yaptıktan sonra şüpheli durum yoksa limana yanaştırılıp işlemlere

   başlatılabilir. Böylece zaman ve nakit kaybını aza indirebiliriz.

   Gümrüklerde yukarıda bahsedilen maliyet oluşturucu durumların giderilmesi

   konusunda yazdığımız yazıyı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

19- KAMUDAN KİRALANAN İŞYERLERİ KONULU YAZIMIZ

Koronavirüs salgınının ülkemizi etkilediği süreçte birçok işletmemizin çalışamaz

durumda olduğu ve nakit sorunu çektiği malumunuzdur. Güvenlik tedbirlerinin

sürdüğü süre boyunca kamudan kiralanan iş yerlerinin kiraları ile alakalı,

erteleme, indirim veya mümkünse hiç alınmaması konulu yazımızı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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20-LOJİSTİK SEKTÖRÜ TALEPLERİ İLE İLGİLİ DİĞER YAZIMIZ

Bilindiği  üzere, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizi de oldukça etkisi

altına alan Covid-19 salgınından tüm vatandaşlarımız ve  ticari işletmelerimiz

sağlık ve ekonomik açıdan etkilenmiş durumdadır. Alınan tedbirler kapsamında

lojistik sektörümüz çok fazla iş kaybına uğramıştır. Hükümetimizin almış olduğu

birçok başarılı tedbir ve maddi destek paketlerine ek olarak başka desteklere de

ihtiyaç duyulmaktadır. 

L ojistik alanında kullanılan araçlar için alınmış olan kredilerin

aylık taksit ödemelerinin   6-12 ay faizsiz olarak uzatılması.

İ ş kaybı yaşayan lojistik rmalarımızın zorunlu trak sigortaları, 

kasko sigortası, MTV, araç muayene bedeli, emisyon ölçüm bedeli, vb…

sabit giderlerin kısıtlı çalışma süresine tekabül eden kısmının

devlet tarafından karşılanması,

A rtan işletme maliyetlerinin personele yansıtılmaması için, personel giderleri ile

alakalı vergilerin (SGK, muhtasar, vb…) tedbir süresi sonuna kadar alınmaması

konulu yazımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

21-KGF KULLANIM LİMİTLERİ KONULU YAZIMIZ

Koronavirüs salgınından malumunuz olduğu üzere bütün işletmelerimiz

etkilenmiş durumdadırlar ve birçok işletmemiz banka kredileri veya

KGF'na başvurularda bulunmaktadırlar. Üyelerimizden aldığımız bilgiye göre

bankalardan KGF kredisi kullanmak isteyen üyelerimize bankaların yaklaşımı

şu yönde olmaktadır; KGF kredisinin tahsilatında yaşanacak muhtemel

aksamalarda bankaların karşısında muhatap olarak devlet kurumları

olduğu için tahsilat problemi yaşadıklarından dolayı olabildiğince KGF değil,

işletme kredisine yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu durumun üyelerimizin

lehine çevirebilecek girişimlerin yapılması konusundaki yazımızı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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22-OTOPARK YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜK TARİHİNİN
İLERİ BİR TARİHE ALINMASI KONULU YAZIMIZ

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını
çalışma hayatımızı olumsuz yönde fazlasıyla etkilemiştir.
Bu olumsuz etkinin en fazla hissedildiği sektörlerin başında da inşaat
sektörü gelmektedir. Bu sebeple; inşaat rmalarımızın bu süreçte yaşamakta
olduğu sıkıntılar göz önünde bulundurularak,
Resmi Gazetede yayınlanmış olan ve 30 Haziran 2020 tarihinde
yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliğinin yürürlülük tarihinin
31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması konulu yazımızı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

23-ASANSÖR TSE STANDARTLARI KONULU YAZIMIZ
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını çalışma hayatımızı

olumsuz yönde fazlasıyla etkilemiştir. Bu olumsuz etkinin en fazla hissedildiği

sektörlerin başında da inşaat, imar ile irintili sektörler gelmektedir.

İlgili üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, Planlı Alanlar Tip İmar

yönetmeliğinin asansörlerle ilgili 34. Maddesinde “Uygulama imar planına göre

kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmak, 4 ve daha fazla olanlarda ise

asansör tesis edilmek zorundadır. İskân edilen bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve

daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı

yapılarda da asansör yapılabilir. Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin

dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80 m²'den, kapı net geçiş genişliği ise

0.90 m²'den az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği,

asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre, asansör kapısı dışa açılan kapı ise

en az 1.50 metre olmak zorundadır. Birden fazla asansör bulunan binalarda,

asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde

yapılması şarttır. Tek sayıda asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır.

TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde;

taban alanında yapılaşma hakkı 120 m²'nin altında olan parseller ile tek bağımsız

bölümlü müstakil konut binalarında TSE standartlarına uyulmasına ilgili

idaresi yetkilidir.” şeklinde belirtilmektedir.

Ancak bu maddeye göre asansör yapılması zorunlu olmayan yapılarda yapı sahibi

zorunlu olmadığı halde asansör yapmak istediğinde yönetmelikte yer alan ölçülere

uyma zorunluluğu sebebiyle sıkıntı çekmekte ve mağduriyet yaşamaktadır. 
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Üyelerimizin talebi yönetmeliğin ilgili maddesine ek olarak,

“Yönetmeliğe göre asansör yapma zorunluluğu bulunmayan yapılarda asansör

yapılmak istediğinde asansör ölçülerinde TSE standartlarına uyulmasına ilgili

idaresi yetkilidir.” ibaresinin eklenmesi konulu yazımızı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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24-TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR TALEPLERİ KONULU YAZIMIZ
Koronavirüs salgınının dünyamız ve ülkemizi etkisi altına alması ile beraber
bütün dünyada temel gıda maddelerine erişim ne kadar hayati bir öneme
sahip olduğu bütün kesimler tarafından anlaşılmış olup devletlerin ilerleyen
dönemlerde kendi iç üretimlerini en üst seviyede tutabilmek için gerekli tedbirleri
almaya başladıkları görülmektedir.
 Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettiğimiz taleplerimiz
 aşağıdaki gibidir:
 Tarım ve hayvancılık ile uğraştığını göstererek çeşitli teşvik ve kredilerden
faydalanan işletmeler olduğu bilinmektedir ve bu alandaki efektif kullanılması
gereken kaynakların uygunsuz yerlere gittiği öğrenmekteyiz.
Kaynakların sağlıklı kullanılması için sahada etkin bir denetim önermekteyiz,
 Yem ve gübre yatlarındaki artış bağlantılı olarak birçok tarımsal ürünün de
yatlarının yükselmesine sebebiyet vermektedir. Yem hammaddesinin
Türkiye'de üretilmesi ve yem yatlarının iyileştirilmesine yönelik
acil tedbirler uygulanmalıdır,
 Soya, ay çiçeği küspesi, arpa, mısır gibi yemin hammaddelerinin ithali kesilip
yerli üretime teşvik edilip yine ülkemiz içindeki yerli üretimi
canlandırmak gerekmektedir,
 Yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması, desteklerinin devam etmesi, daha da
çeşitlendirilmesi gerek kaba yem gerek kesif yem ihtiyacının karşılanması ile
ülkemizde hayvancılığa sağlanan katma değer daha da artacaktır,
 Tarımsal ve hayvansal üretim ile uğraşan kırsaldaki işletmelerimizin teknolojiye
erişim imkan ve bireysel kabiliyetleri limitli olduğundan ve zorlu şartlarda üretim
yapmaya çalıştıklarından dolayı verginin tarım ve hayvancılık sektörlerinde
kaldırılması ve üretimin teşvik edilmesini dilemekteyiz
 Ürün bazında birim yakıt maliyetleri çıkartılıp; üretilen ürünün ispat edilebilir
(üretim ve tarım alanı, birim alandan elde edilen verim) miktarına göre yakıt
desteği sağlanmalı, yakıt destek miktarı artırılmalıdır,
 Alım garantili üretim modelinin tüm sektörlerlere yayılması ve 5 yıllık, 10 yıllık
stratejik üretim planlarının tasarlanmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz,
 Bölgemizde bulunan yetiştiricilerle yapılan görüşmelerde; “Türkiye'de bulunan
besi danalarının tam etçi ırk olmadığından dolayı günlük canlı ağırlık artışının
çok düşük kaldığını” beyan etmekteler. Edinilen tecrübe ve gözlemlerimize göre,
yüksek et tutma özellikleri ile yüksek et kalitesine sahip, dolayısıyla et randımanın
yüksek sığır ırklarından olan, Şarole ve Limuzin gibi yabancı besi sığır ırklarının
devlet eliyle ülkemizde yetiştirilip besicilere teslim edilmesi, yerli ve milli
üretimdeki verimi artıracaktır. 
 Hayvan hastalıkları (Örneğin, besi danalarını vuran hastalıklar) ülkemizin birçok
yerinde sorun teşkil etmektedir. Hastalıklar ölümlere ve ilaç masraarına sebep
olmakta ve bu da maliyetleri artırmaktadır. 
 Meraların daha amacına yönelik ve daha verimli bir şekilde kullanılması için
devletimiz tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve çiftçimizin gerekli
bilgilendirmeler ile donatılmasını, mera alanlarının artırılarak, daha çok
yetiştiricinin bu alanlardan faydalanabilmesini arzu etmekteyiz,
 Üyelerimizden aldığımız geri bildirimlere göre kırsal toprak düzenlenmesinde
halen sorunlar olduğu dile getirilmekte olup şuyulandırmaların yapılmadığı
topraklarda çiftçimizin toprak desteği alamadığı ve bu sorunun çözüme
kavuşturulmasını dile getirmektedirler,



 Kentlerden kırsala göçü başlatabilmek için kırsalda insanların ihtiyaçlarını
kolayca karşılayabilecekleri eğitim, sağlık gibi imkanların artırılması,
sosyal yaşam alanlarının geliştirilmesi ile kadın, erkek, çocuk, genç ve
yaşlı vatandaşlarımıza yönelik cazibe merkezlerinin oluşturularak kırsaldaki
yaşam standartları ve refahın artırılması önem arz etmektedir.
Kırsaldaki yaşam standartları ve refahın artırılmasıyla birlikte göç tersine çevrilecek
sektöre ilgi duyan genç girişimcilerin sayısı da artacaktır. 
“Tarım Meslek Lisesi” konseptinde okullar yaygınlaştırılmalı, tarım, hayvancılık,
besicilik, seracılık, su ürünleri gibi alanlar tanıtılmalı, meslek edinmeye özendirmeli,
çocuklarımıza küçük yaştan itibaren tarım ve hayvancılık sevgisi aşılanarak bilinçli
genç girişimcilerin artırılması sağlanmalıdır. Meslek eğitimlerinde uygulamaya
daha çok önem verilmelidir. 

YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENİP YAYGINLAŞTIRILMASI VE
İTHAL ÜRÜNLERDEN UZAKLAŞMAK İÇİN BİR DİZİ EYLEM PLANLARININ
HAZIRLANMASI VE PROJELER ÜRETİLMESİ ÜLKEMİZİN
MENFAATİNE OLACAKTIR.  BU PROJELER KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ
FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ FAYDALI GÖRMEKTEYİZ;
 Yurt içinde yaygınlaşmasını, yat avantajı sağlamasını öngördüğümüz ürünlerin
ihracatını ve ithalatını rekabet gücünü artıracak şekilde regüle ederek yerli ürüne
yönlendirme, yerli malı tüketiminin teşvik edilmesi, desteklerin artırılması,
yerli üreticinin korunmasının ön plana çıkarılması,
 Marketlerde yerel ürünlerin zorunlu olarak satılması, 
 Perakende gıda zincirlerinin, belirtilen ürünleri yerel üreticilerden
aracılar olmaksızın direk olarak satın almak zorunluluğu getirilmesi,
 Perakende gıda zincirlerinin yerel üreticilerden almış oldukları ürünlere
ilişkin ödemeleri belli süre içinde yapması,
 Market zincirlerine yerel ürün satma zorunluluğunun yanı sıra, yerli ürün
stantlarına yer veren marketlere çeşitli teşvik ödemelerinin sağlanması,
pozitif ayrımcılık yapılarak bu uygulumaların özendirilmesi gerekmektedir.
 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bölgesel
Gayrısa Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre en yüksek olan ilk beş il arasında
olmasından dolayı, Tarımsal desteklemelerde ayrılan pay çok düşük olmakta,
ilimizde ve ilçemizde geçimini tarım ve hayvancılıkla idame ettiren bir çok üretici
ve yetiştiricimiz desteklemelerden yeterince faydalanamamaktadır.
Kırsal Kalkınma Desteklemelerinde ilimize ilçemize ayrılan bütçe payları artırılmalıdır. 
 T arım ve Orman Bakanlığımızın teşviklerinden faydalanabilmek için küçük ve
orta ölçekteki işletmelerimiz bilgi ve tecrübe yönünden eksiklikleri olduğundan
başvuru süreçlerinde zorluk çekmektedirler. Projelerin daha kolay hazırlanabilir
ve aracısız bakanlığa ulaştırılabilmesinin ve daha çok işletmenin müracat etmesi
sağlanmalı, bu konuda eğitimler verilmelidir.  
 KOSGEB'in gerek kredi gerekse hibe desteklerinde tarımsal faaliyetlere de
geniş yelpazede yer verilmeli, tarımsal işletme sahipleri de tüm bu
olanaklardan yararlandırılmalıdırlar.
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Marmara Bölgesi'nin İstanbul ve Bursa'dan sonra en büyük üçüncü,
Türkiye'de iller arasında gelişmişlik endeksinde dördüncü sırada olan Kocaeli,
gelişen sanayi sektörünün yanı sıra doğal güzellikleri ile de öne çıkmaktadır.
Marmara Bölgesinde İstanbul'dan sonra en fazla yoğun göç alan, Asya ile
Avrupa’yı birbirine bağlayan, ülkemizin en fazla nüfusa sahip 10. ilidir.
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2019 verilerine göre nüfusu 1.953.035”tir.
“Sanayi Kenti” olarak bilinen Kocaeli'de yaşayan nüfusun bir kısmı geçimini
“Tarım ve Hayvancılık”la sağlamaktadır.  Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve
potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan,
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)/ IPARD
ilimizde bulunmamaktadır. Acilen bu bileşenin ilimizde kurularak yetiştirici ve
üreticilerimizin bu kapsamındaki desteklerden faydalanması sağlanmalıdır. 
Mazot gübre desteklerinin ekilen alandan ziyade, elde edilen ürün miktarına göre
hesaplanarak verilmesi, Tarımsal girdilerden en önemlisi olan mazot yatlarının
gerçek üreticiye % 40- % 50 gibi indirim uygulanması gerekmektedir.
Konularını içeren yazımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

25-KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI
EKONOMİK TEDBİRLER KONULU YAZIMIZ
Koronavirüs salgınının dünyamız ve ülkemizi etkisi altına alması ile beraber
ülkemizde sağlık ve ticari tedbirler alınmış olup, belirli süreli alınan ticari tedbirler
bir müddet sonra sona erecektir. Henüz koronavirüsün olumsuz etkilerini
atlatamayan işletmelerimiz ekonomik tedbir ve desteklerin
uzatılmasını beklemektedirler. İşletmelerimizin beklentileri arasında olan konular;

 Vergi ve SGK prim ödemeleri ekim ayına ertelenmiştir, bu ödemelerinin 2021
yılına ötelenmesi,
 2021'e ötelenen vergi ve SGK prim ödemelerinin bir yapılandırma gibi
düşünülerek vadelere bölünmesi,
 Üretim ve istihdamını koruyan, ödemelerini yapan rmalara çeşitli indirimler
sağlanmalı ve kısa çalışma uygulaması uzatılmalı,
 İç pazar desteklenirken, ihracat rmalarının da ihracatlarını teşvik edecek
çalışmalar yapılması konusunda
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26-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KONULU YAZIMIZ

 Ekonomik daralmanın etkilerini atlatmak üzere iken dünyamız ve ülkemizi etkisi

altına alan Koronavirüs salgını ile beraber işletmelerimiz tekrar malumunuz

olduğu üzere ekonomik açıdan oldukça zorlu bir sürece girmiş ve bu belirsiz

sürecin ne kadar daha süreceği bilinemediğinden işletmelerimiz önünü sağlıklı

bir şekilde görememektedir.

 Bu söz konusu işletmeler ve kamu kurumları açısından kanunun gerektirdikleri

ek maliyetler getirecektir ve içinde bulunduğumuz zorlu süreçte mali olarak

sorun teşkil edecektir, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren rmalarımız

içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kaliye insan kaynakları sayısını artırma

noktasında zorluk yaşamaktadırlar ve malumunuz olduğu üzere bu süreçte

doktorlarımız sahaya çok fazla inmekten imtina edebilmektedirler.

Bu sebeplerden dolayı 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe giren ilgili uygulamanın

ertelenmesi ve çok az sayıda olan işletmeler/kurumlar için iptal edilmesi konulu

yazımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

27-PANDEMİ SÜRECİNDE
İNŞAAT SEKTÖRÜ SORUNLARI İLE İLGİLİ YAZDIĞIMIZ YAZIMIZ

Malum olduğu üzere ekonomik daralmayı atlatmak üzereyken koronavirüs salgını

etkisiyle beraber bütün sektörlerimiz zor günler geçirmekte ve birçok maliyeti

yönetmek zorundadırlar. Ayrıca inşaat sektöründeki her maliyet dolayısıyla

ev sahibi olmak isteyen, iş kurmak isteyen vatandaşlarımızın sırtına binen

birer yük olmaktadır. İnşaat müteahhitlik hizmeti veren rmalarımız

inşaat sürecinde harita mühendislerine yaptırdığı harita işlemlerinin

belediyeler tarafından denetlendiği halde LİHKAB

(Devletten yetki alan Tapu Kadastroya bağlı denetim) adı altında

ikinci bir harita mühendisliği tarafından denetlenmesi ve tekrar

ücrete tabi tutulması inşaat sektörüne ek maliyet çıkarmakta ve

üyelerimizin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.

Bu konudaki prosedürlerin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi

yönündeki yazımızı  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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28-KREDİ KULLANIMLARINDAKİ HAYAT SİGORTALARI KONULU YAZIMIZ

Malum olunduğu üzere ülkemizde vatandaşlarımız tarafından kredi kullanımlarına

oldukça sık bir şekilde rastlamaktayız. Her kredi kullanımı için ise bankalar

tarafından ayrı ayrı hayat sigortaları yapılması talep edilmektedir.

Bu durum da vatandaşımızın yüklü maliyetleri sırtlamasına sebebiyet vermektedir.

Şahıs veya Ltd. rmaların kullanmış oldukları ticari kredilerde her bankanın

kullandırmış olduğu ticari kredi için ayrı ayrı hayat sigortası kesilmesi yerine

tüm bankaların Merkez Bankası’nda ortak bir sigorta havuzundan hayat sigortası

yapılması ve birçok krediyi tek bir hayat sigortası üzerinden alınabilmesi yönünde

çalışmanın gerçekleşmesi yönündeki yazımızı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

29-VERGİ BORÇLARI VE KİRA KDV ORANLARI KONULU YAZIMIZ

 Koronavirüs salgınının dünyamız ve ülkemizi etkisi altına alması ile

beraber ülkemizde sağlık ve ticari tedbirler alınmış olup, belirli süreli alınan

ticari tedbirler bir müddet sonra sona erecektir. Henüz koronavirüsün

olumsuz etkilerini atlatamayan işletmelerimiz ekonomik tedbir ve desteklerin

uzatılmasını beklemektedirler. İşletmelerimizin beklentileri arasında olan konular,

 2020 son çeyreğine ertelenen Vergi ve SGK prim ödemelerinin

2021 yılına ötelenmesi,

 2021'e ötelenen vergi ve SGK prim ödemelerinin bir yapılandırma gibi

düşünülerek vadelere bölünmesi,

 Son dönemde oluşan vergi faizlerinin silinmesi,

 Üretim ve istihdamını koruyan, ödemelerini yapan rmalara çeşitli indirimler

sağlanmalı ve kısa çalışma uygulamasının uzatılması.

 Ayrıca kira KDV oranının %8, stopaj dahil oranın ise %10 şeklinde kalıcı olarak

uygulanması gibi konuları üyelerimizden dinleyerek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazdığımız yazı ile ilettik.
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30-YEMEK FİŞLERİ KONULU YAZIMIZ

22/05/2018 tarih ve 30428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve

Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin yönetmeliğin

12/A maddesi uyarınca yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı

perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı %6 ve perakende işletmelere

yapılan ödemelerin süresini 30 gün olarak üst sınır olarak belirlenmiştir.

Ancak yemek kartı hizmeti veren kuruluşların (Sodexo, Edenred, Multinet,

Setcard, vb…) perakendecilik ve lokantacılık hizmeti veren üyelerimiz ile

yeni yapmak istedikleri protokollerden anlaşılmaktadır ki 30 günlük ödeme

sürelerini 23 gün gibi daha kısa sürelere çekip toplam da %8 - %9'ları bulan

komisyon oranları uygulamak istemektedirler. Ayrıca üye işletmelerimiz,

yemek kartı hizmeti veren rmaların %8-%9 arası değişen komisyon

ödenmediği takdirde üye işletmelerimizden cihazlarını alacaklarını belirttikleri

dile getirmektedirler. Konulu yazımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

31-MEDİKAL SEKTÖRÜ SORUNLARI KONULU YAZIMIZ

Yüz binlerce tıbbi cihaz ve medikal sarfın üretimini, ithalatını, satışını,

teknik hizmetini ve vaka desteğini veren medikal cihaz sektörümüzün

temsilcilerinden kamu hastanelerinden yaklaşık 16 aydır,

üniversite hastanelerinden de 36 aydır ödeme alınamadığının ve

buna ek olarak Maliye Bakanlığı ile sürdürülen görüşmelerden bir netice

alınamadığı gibi bu sektör rmalarımızdan yüzde 60'a varan

feragat talep edildiğinin bilgisini almış bulunmaktayız.

Ülkemizin önceki dönemlerden çok daha fazla medikal cihaz ve ürün ihtiyacı

duyduğu bu günlerde medikal ürün ve hizmet döngüsünün sağlıklı şekilde

devam edebilmesi, yüzbinlerce nitelikli istihdam sağlayan ve

Türkiye'nin her yerinde 7 gün 24 saat hizmet veren bu sektörümüzün sıkıntıya

uğratılmaması konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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32-CUMHURBAŞKANLIĞI İSTİŞARE TOPLANTISI ÖNCESİ
CUMHURBAŞKANLIĞI'NA İLETİLMEK ÜZERE
TALEPLERİMİZDEN OLUŞAN YAZIMIZ

v Körfez ilçemizde ülkemizin en büyük rmalarından olan Tüpraş, Shell, Opet,
İgsaş, Nuh Çimento gibi rmalar dahil olmak üzere Ticaret Sicilimize kayıtlı
2300 rma ile 13 büyük liman işletmesi bulunmaktadır.
vK örfez ilçemizde bulunan limanlar Kocaeli şehrimizde bulunan toplam
limanların %46'sına karşılık gelmektedir. Körfez ilçemizdeki limanların kapasiteleri
daha detaya inecek olursa aşağıdaki gibidir:
  Körfez ilçemiz, Kocaeli ilimizin liman kapasitesinin %57,40'ını yüklenmekte ve
bu kapasite miktarı 44.600.000 ton/yıl şeklindedir,
  Körfez ilçemiz, Kocaeli ilimizin tank kapasitesinin %41,67'sini yüklenmekte ve
bu kapasite miktarı 30.000.000 m³ şeklindedir,
  Körfez ilçemiz, Kocaeli ilimizin sıvı yük elleçleme kapasitesinin %84,78'ini
yüklenmekte ve bu kapasite miktarı 20.835.325 m³ şeklindedir,
  Körfez ilçemiz, Kocaeli ilimizin tank kapasitesinin %37,07'sini yüklenmekte ve
bu kapasite miktarı 4.627.592 ton/yıl şeklindedir,
  Körfez ilçemiz, Kocaeli ilimizin RO-RO elleçleme kapasitesinin %21,51'ini
yüklenmekte ve bu kapasite miktarı 144.638 adet şeklinde sürekli artarak
devam etmektedir.
  Limanlarımızdan üretilen yükün %54'ü direk sanayi ve üretim alanlarına
dinamik bir şekilde  sevk edilmesi gerekirken geri kalan kısmı ise depolama
alanlarına çekilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
  Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesini gören nüfusu sürekli artmakta olan
sanayileşmiş ilçemizin 2019 Karayolları Müdürlüğü verilerine göre günde
36.420 araç trağe çıkmaktadır. İlçemizde bulunan limanların tanesi ise
günde ortalama 432 kamyon traği üretmektedir, bu da ortalama günlük
5184 büyük araca tekabül etmektedir.
  Körfez ilçemiz hızlı tren güzergahında bulunması, yenilenmekte olan
demir yollarından limanlara bağlantıların yapılması,
Uluslararası Sabiha Gökçen hava limanına 53km mesafede,
Cengiz Topel havalimanına 25km mesafede bulunması ve
RO-RO hatlarının bulunması intermodal taşımacılık açısından
kabiliyetini güçlendirmektedir. Bu noktada uluslararası lojistik rmalarının
yatırım yapabileceği düzenlemelerle, limanlarla entegre olarak kurulacak
lojistik üssünün ülke ve bölge kalkınmasına etkisi yüksek olacaktır. 
  Bölgemizde Karayolları Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 4000m² büyüklüğünde
Kuzey Marmara otoyoluna, Ankara-İstanbul TEM otoyoluna, D-100 karayoluna,
limanlara, demir yoluna ve hava alanlarının merkezinde bulunan
bir alanı mevcuttur. Tem otoyoluna cephesi olması, Kuzey Marmara Otoyolu’na 
sadece 17km, demir yoluna 4km, limanlara 4km, Cengiz Topel Havalimanı’na
25km ve Sabiha Gökçen havalimanına 53km mesafesi olmasından dolayı
ilçemizde yapılmasını önerdiğimiz lojistik üssünün bu alana kurulması
kanaatimizce faydalı olabilecektir.



  Vergilendirmeler hakkında aşağıdaki konuları önermekteyiz;
  Vergi dilim oranlarının birçok alanda düşürülerek mükelleerimizin
vergi borçlarını daha rahat ödemesi sağlanmalı ve vergisini zamanında ödeyen
mükelleerimize çeşitli teşvikler sağlanmalı, 
  Üretim ve istihdamını koruyan, vergisini zamanında ödeyen rmalara
çeşitli indirimler sağlanmalı, SGK ve diğer vergi borçlarının ödemelerinde
indirim ve kolaylıklar sağlanmalı
  Kira KDV oranının %8, stopaj dahil oranın ise %10 şeklinde kalıcı olarak
uygulanması mükelleerimize ödemelerinde kolaylıklar sağlayacaktır.
  Kentsel Dönüşümün Önündeki Engeller;
  Bilindiği üzere bölgemiz deprem riski açısından en riskli bölgeler arasında
yer almaktadır. Deprem uzmanlarının Marmara Bölgesinde yaptığı çalışmalar,
yakın gelecekte büyük bir deprem olma ihtimalinin %60 gibi bir orana
çıktığını gösteriyor. 1999 Marmara Depreminde yıkılmamış ancak yorulmuş
binaların da yeni depremde yıkılacağını dikkate alırsak bölgemizde olacak 7 ve
üzeri büyüklükteki depremlerde 2000 yılı öncesinde yapılan binaların tamamına
yakınının yıkılacağı öngörülmektedir. Bu yıkımın ülke ekonomisine vereceği
zararın boyutları oldukça büyük olacaktır.
  Bölgemizde kentsel dönüşüm kısmen yapılsa da istenilen hızda ilerlememektedir.
Bunun en önemli sebeplerinin başında bölgemizde 1999 depremi öncesinde
verilen kat sayısının düşürülmesidir. Bireysel olarak eski binalarını yıkıp
yenileyenler istatiksel olarak incelendiğinde çoğunlukla tek katlı ya da
iki katlı yapıların yenilendiği gözükmektedir. Özellikle 4 kat ve üstü eski binaların
yenilenme oranı oldukça düşüktür. Bunun en önemli sebebi bölgemizdeki
kat sayısının 3 kat  ile sınırlı tutulmasıdır. Örneğin resimde görülen bina en az
kırk yıllık olup 5 katlıdır. Bu bina 1980 öncesi yönetmeliklere ve imar
planlarına göre ruhsatlandırılmıştır. Ancak yakın tarihte olması muhtemel
bir büyük depremi kaldırabilecek mukavemette değildir. Acilen yıkılıp
yeni deprem yönetmeliğine göre yapılması gerekir. Mevcut imar planlarında bu
5 katlı bina yıkıldığında yerine 3 katlı bir binanın yapılmasına izin verilmektedir.
Bu da yaklaşık olarak %40 emsal kaybı ve örneğin 10 daireli binada 6 daire
yapılabileceği demektir. Binada yaşayan 4 ailenin açıkta kalacağı anlamına gelen
bu durum binaların yenilenmesinin önündeki en büyük engeldir.
  Sonuç olarak bölgemizde kentsel dönüşümün hızlanması ve yakın gelecekte
beklenen depreme yapı stoğu olarak hazır hale gelebilmemiz için; 
  Bölgesel kentsel dönüşümlerde 10 kata kadar, parsel bazında yenilemelerde ise
5 kat olarak inşaat ruhsatı verilmesi 
  Eski ve depreme dayanıksız yapıların büyük oranda depreme dayanıklı olarak
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yenilenmesinin önünü açacak,
  Kentlerde daha fazla yeşil alan kullanılmasını sağlayacak,
  Kentsel dönüşümün önünü tıkayan mülkiyet problemlerini ortadan kaldıracak
  Büyük bir depremin oluşturacağı yıkım, mal ve can kaybını büyük ölçüde
azaltacaktır. Konularını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.



33-YEM FİYATLARI VE GÜBRE FİYATLARI KONULU YAZIMIZ

Yem ve gübre yatlarındaki artış bağlantılı olarak birçok tarımsal ürünün de

yatlarının yükselmesine sebebiyet vermektedir. Yem hammaddesinin Türkiye'de

üretilmesi ve yem yatlarının iyileştirilmesine yönelik birliğimizin desteklerini

arz ederiz. Bu kapsamda Birliğimizin alacağı aksiyonlarda etkin görev almak

istediğimiz konularını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.

34-KTY ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN YETKİ BELGELERİ KONULU YAZIMIZ

  01/12/2020 tarih ve 10484 sayılı yazınızda belirtmiş olduğunuz üzere

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı nezdinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 

(KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği(KTY) çerçevesinde faaliyette

bulunan/bulunacak olan rmalar için, faaliyet alanlarına göre anılan

yönetmelikte belirlenmiş olan yetki belgesi türünün çok fazla olduğu ve

KTY ile ihdas edilen yetki belgesi türlerinin birleştirilmesi suretiyle sayılarının

azaltılması için çalışmalar başlatılmış olup tarafımızdan görüş talep edilmiştir.

Bu bağlamda, malum olduğu üzere yetki belgeleri sınıandırılmış olup,

yetki belgesi harç ücretleri belge türlerine göre değişkenlik göstermektedir.

Yetki belgelerinin birleşimi yapılırken bu durum gözetilerek yetki belgesi harç

ücretlerinin arttırılmamasını sağlayacak ve ek maliyetler getirmeyecek şekilde

düzenleme yapılmasını önermekteyiz. Bu yetki belgelerinin vize yenileme

tarihlerinin ise sektör içi fayda sağlayacağından 5 yıldan 10 yıla çıkartılmasını

talep etmekteyiz. Konu ile alakalı olarak, bireysel nakliyeci esnafımızın

kullanmış olduğu “K“ türü yetki belgelerinin devir ve satış hakkının da verilmesi

nakliyeci esnafımız için önem arz etmektedir.

  Ayrıca bu vesile ile MTV, trak cezası veya diğer vergi borçları olan araçların

muayene yaptıramamasından dolayı trağe çıkamamaktadırlar.

Trağe çıkamayan aracın maddi kazanç sağlaması imkansız olduğundan

işletmelerimiz kısır döngüye girmektedir. Bu durumun çözülebilmesi adına

araç muayenelerinin vergi borcuna bakılmaksızın yapılması konularını

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazdığımız yazı ile ilettik.
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35-İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞ DENEYİM BELGESİ KONULU YAZIMIZ
Odamız üyesi inşaat rmaları alt yüklenici olarak anlaşma yapıp, yapım işinin

gerektirdiği tüm sorumlulukları üstlenerek, yasal yükümlülükleri

(vergi, sgk, iş güvenliği vb.) yerine getirerek bitirmiş oldukları inşaatlar için ilgili

idarelerden iş deneyim belgesi alamamaktadır. 

İlgili idareler İş Deneyim Belgesi vermeme gerekçesi olarak İnşaat Yapı Ruhsatı’nda

 yer alan Müteahhit Firma dışında bir rmaya İş Deneyim Belgesi

veremeyeceklerini belirtmektedir.

Örneğin bir rma belge başvurusunda bulunduğunda; iş karşılığı bedel içeren

noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi,

ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi,

sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, yeminli mali müşavir,

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini hazırlayıp

ilgili idareye başvurarak İş Deneyim Belgesini alabiliyor. Ancak bu rmanın

Alt Taşeronu olarak işi üstlenmiş olan rmalar da aynı evrakları hazırlayıp ilgili

idareye sunduğu durumda, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi’nde

Ana Yüklenici Firma’nın adı yazdığı gerekçesi ile başvuruları kabul edilmiyor ve

rma bitirmiş olduğu işi belgelendiremiyor. Halbuki Ana Yüklenici ile bu işi

yapacağına dair yapmış olduğu sözleşme ve İşi bitirip teslim ettiğini de

belgeleyebileceği kesin kabul tutanakları ve benzeri evrakları ilaveten başvurusuna

ekleyip işi bitirmiş olduğunu belgelerle de sunabilme imkanları bulunmaktadır.

Sonuç olarak; İnşaatın tüm sorumluluğunu Yapı Ruhsatında adı geçen rma ile

yapmış olduğu sözleşmeye istinaden yüklenen alt yüklenici rmalar bu işi iliyatta 

yapıp bitirdikleri halde iş Deneyim Belgesi alamayarak mağduriyet yaşamaktadır.

Üyelerimizin mağduriyetlerini giderebilmek adına yazdığımız yazıyı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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36- TAPU MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ
İŞ DENEYİM BELGESİ SORUNU KONULU YAZIMIZ

Odamızın İnşaat alanında faaliyet gösteren üye rmaları; alanları ile ilgili

ihale işleri yapmak istedikleri takdirde, İhale Katılım Şartları arasında bulunan

İş Deneyim Belgesi’ni ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ancak rmalarımız ilgili idarelerden bu belgenin alımı sırasında bazı durumlarda

sıkıntılar yaşamaktadır. Eğer inşaat rması tapu mülkiyeti başka bir şahsa veya

kuruluşa ait bir arsa için oraya inşaat yapmak üzere kat karşılığı anlaşıp,

işin bedelini içeren noter onaylı bir sözleşme yaparsa ve bu sözleşmeye istinaden

inşaatı bitirip, iskânını alıp ilgili idareye başvurduğu zaman bu işi bitirdiğine dair

İş Deneyim Belgesi alabilmektedir.

Ancak eğer ki İnşaat Firması söz konusu arsayı satın alıp Tapu Mülkiyetini rması

üzerine geçirip te İnşaatı bitirip ve İskânını da alıp; ilgili idareye

İş Deneyim Belgesi için başvurursa; İş Deneyim Belgesi alamıyor.

İlgili İdare gerekçe olarak İş Deneyim Belgesi almak için dilekçe eklerinde

işin bedelini içeren Noter Onaylı Sözleşme bulunmadığından

İş Deneyim Belgesi verilemeyeceğini belirtilmektedir.

Hâlbuki İş Deneyim Belgesi; ilgili rmanın o işi bitirmiş olduğunu belgelemektedir.

Firmalar arsayı satın aldığı durumlarda, mülkiyet kendisine ait olduğundan

doğal olarak noter onaylı sözleşme bulunmamaktadır.

Fakat bu durum İş Deneyim Belgesi alamama sebebi olmamalıdır.

Fiiliyatta İş Bitirilmiş olup İş Deneyim Belgesi alınmaya hak kazanılmış durumdadır.

Üyelerimizin mağduriyetlerini giderebilmek adına yazdığımız yazımızı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik.
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COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE DÜNYA

ÜLKELER COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE
FARKLI PERFORMANSLAR ORTAYA KOYMUŞLARDIR

Ülkemiz bu süreci tüm dünyanın takdirlerini kazanacak şekilde başarı ile
yönetirken başta Amerika ve Avrupa ülkeleri bu süreçte çok kötü bir
performans ortaya koymuşlardır. Bu durum ülkelere olan güven ve
itibar algılarında derin değişikliklere neden olmuştur.

ÜLKELER COVID-19 SALGIN SÜRECİNDEN
FARKLI ZAMANLARDA FARKLI SEVİYELERDE ETKİLENMİŞLERDİR. 

Virüsün çıkış noktası Çin olsa da zamanla salgının merkezi Amerika ve
Avrupa haline gelmiştir. Balkanlar gibi nüfus azlığının sorun olarak görüldüğü
ve Venezüella gibi ambargo nedeni ile uçakların az gidip geldiği ülkelerde
salgının yayılım hızı daha düşük olmuştur. Diğer yandan Hindistan gibi
test yapma imkanı olduğu halde test yapmayan veya test imkanları olmadığı
için yapamayan veya diğer farklı politikalar ile test yapmayan ülkeler
nedeni ile birçok ülkede salgının gerçek boyutları gözlemlenememiştir

HAYATTA HER ŞEYİN OLABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ
KUVVETLİ HİSSEDİLİR OLMUŞTUR

İnsanlar daha önce görmedikleri seviyede yaygın, kendilerini direk etkileyen
ve en değerli varlıkları olan can güvenliklerini tehdit eden bir kriz görmüşlerdir.
Güvenlik algısı herşeyin önüne geçmiştir. İş dünyasının bütün faaliyetlerinde
bu güvenlik olgusunu hatırlayacağı gözükmektedir.

ÜLKELER KENDİ KENDİLERİNİ VE
İNSANLARINI KORUMA REFLEKSİ GÖSTERMİŞLERDİR 

Salgın süreci ile birlikte ülkeler doğal olarak yetki alanlarını, sınırlarını ve
kendi insanlarını korumak üzere sınırlarını kapatmış ve yurt dışındaki
insanlarını tahliye etmişlerdir. Diğer yandan kendileri için stratejik
gördükleri ürünlerin ülke dışına çıkışını engellemişlerdir. Bu durum ticaretin
normal düzenini bozmuş başta tıbbi ürünler ve gıda olmak üzere bazı
ürünlerde tedarik açığı ortaya çıkmıştır. Bu durum yeni ticaret
fırsatları da doğurmuştur.

ÜLKE SINIRLARI DIŞINDAKİ TÜM FAALİYETLER
SORGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR

Salgın ve kriz kendi ülke sınırları dışında olmanın ticaret ve yatırım yapmanın
sorgulanmasına neden olmuştur. İnsanların bu krizde ülkelerine dönme
istekleri ve dönmeleri de bu sorgulama sürecini hızlandırmıştır.
Özellikle yurtdışında daha az bir süredir bulunan rmaların faaliyet
sorgulamalarının daha derin olduğu gözlemlenmiştir.
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KENDİ KENDİNE YETER OLMA DÜŞÜNCESİ ÖN PLANA ÇIKMIŞTIR

Gıda, Sağlık ve IT yatırımlarının çok önemli olduğu, ülkenin kendi kendine
yeter olması ve bütün faaliyetlerde de buna göre bir planlama yapılması
gerektiği yönünde düşünceler derinlik kazanmıştır. Hatta bütün sektörlerdeki
faaliyetlerin talep daralmasına bağlı olarak sorgulandığı ve iş dünyasının
sayılan sektörlerde faaliyet gösterip gösteremeyeceklerini
sorguladıkları görülmüştür.

ÜLKELERDE KENDİ KENDİNE YETER OLMA DIŞINDA
YETERSİZ KALDIKLARINI DÜŞÜNDÜKLERİ ALANLARDA

KENDİLERİNE YAKIN GÖRDÜKLERİ ÜLKELER İLE
İŞBİRLİĞİ YAPMA İSTEĞİ ARTMIŞTIR

Ülkeler bu süreçte kendi yetkinlik alanları dışında başta tedarik süreçlerinde
olmak üzere eksik kaldıklarını düşündükleri noktalarda, kendilerine yakın
gördükleri ülkeler ile işbirliği yapmak istemektedirler. Başta gönül ve yakın
coğrafyamızda yaşayan insanlarımız, bulundukları ülkelerde ülkemize yönelik
beklentiler, umutlar ve duyulan güven duygularına yönelik gözlemlerini
ifade etmiştir.

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİNİN ÖNEMİ DAHA DA ANLAŞILMIŞTIR
Uzak mesafeden
(Avrupa, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi açısından Çin'den)
tedarik yapmanın getirdiği sıkıntılar daha yakından hissedilmiştir.
Ayrıca Çin de kendisinin tedarik süresi bakımından rekabetçiliğinin
zayıf olduğunun uzun süredir farkındadır ve bu süreçle Avrupa başta olmak
üzere daha önceden başlamış olduğu rma satın alma ve pazar ülkede
bulunma stratejisine yönelik faaliyetlerine hız vermiştir.
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DÜNYA ÜLKELERİ BU SÜREÇTE
KENDİ ÜLKE MENFAATLERİNİ KORUMAK ÜZERE BOŞ DURMAMIŞTIR

Bütün dünya ülkeleri bir taraftan Covid-19 sürecinin salgın etkileri ile
mücadele ederken, diğer yandan sürece yönelik farklı reaksiyonlar ortaya
koymaktadır. Yabancı ülkelerdeki vatandaşlarını ülkeye getirme operasyonları
dışında, özellikle Çin gibi ülkelerdeki başta stratejik yatırımlar olmak üzere
yatırımlarını ülkelerine çağırma, başta Çin gibi farklı ülke proje ve işbirliklerini
askıya alma ve iptal etme yoluna gitmektedirler. Hindistan'ın iptal ettiği kendi
ülkesindeki Çin projeleri ve Japonya'nın Çin'deki yatırımlarının ülkeye
geri getirilmesine yönelik verdiği destekler bunun en önemli örnekleri
olarak ifade edilmiştir. Diğer yandan Çin'in kazanımlarını kaybetmemek
üzere kendisi ile iş yapan ülkelere nansman desteği sağlaması ve
Avrupa Birliği'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik görüşmelerine
başlaması gibi ülkelerin kendi çıkarlarını koruyucu faaliyetleri de
devam etmektedir.

FİRMALARIMIZ BU SÜREÇTE EKSİKLİKLERİNİ DAHA İYİ GÖRMÜŞTÜR 

Covid-19 kriz süreci rmaların kendi imkan ve kabiliyetlerini
daha iyi görmelerine imkan sağlamıştır. Firmalar bu süreçte
mali yeterliliklerini, tedarik zincirlerini, değer zincirlerini, maliyetlerini ve
iş yapma kültürlerini daha derin değerlendirme fırsatı bulmuşlardır.
Örneğin; rmaların zayıf bilanço yapılarının krizlere karşı kendilerini
nasıl savunmasız bıraktığını görmüşlerdir.
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