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Salgında e-Fatura 
Tutarı İkiye Katlandı... 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
( T O B B )  B a ş k a n ı  M .  R � f a t 
H�sarcıklıoğlu, TOBB Ekonom� ve 

Teknoloj� Ün�vers�tes� (TOBB ETÜ) ve 
sah�b�nden.com �le eğ�t�m alanında yaptıkları �ş 
b�rl�ğ�yle emlak danışmanları ve �k�nc� el araç 
t�caret� yapan üyelere ver�len h�zmetler� b�r adım 
daha öteye taşıdıklarını bel�rterek, "Pandem� 
n e d e n � y l e  e r � ş e m e d � k l e r �  v e 
tamamlayamadıkları zorunlu eğ�t�mlerden 
faydalanmalarını sağlıyoruz." ded�. 
� H�sarcıklıoğlu, söz konusu �ş b�rl�ğ�n�n 
v�deo konferansla gerçekleşt�r�len tanıtımında, 
emlak danışmanlığı ve �k�nc� el araç t�caret�n�n, 

perakende sektörünün can damarı olduğunu d�le 
get�rd�.�T�caret Bakanlığının önce �k�nc� el araç 
alım satım ve emlak danışmanlığı sektörler�ne 
�l�şk�n düzenlemeler yaptığını anımsatan 
H�sarcıklıoğlu, TOBB olarak bu sektörlerde 
kal�tey� artırmak, yetk�n ve uzman k�ş�ler�n 
yet�şt�r�lmes�n� sağlamak adına çalışmalar 
yürüttükler�n� �fade ett�. H�sarcıklıoğlu, TOBB 
Meslek� Yeterl�l�k ve Belgelend�rme Merkezler� 
(TOBB MEYBEM) aracı l ığ ıyla  emlak 
danışmanları ve �k�nc� el araç t�caret� yapan 
üyeler�n meslek� yetk�nl�ğ�n� ölçtükler�n�, 
sınavda başarılı olanlara meslek� yeterl�l�k 
belges� verd�kler�n� kaydett�.

TOBB 
Cov�d-19 salgınının �şletmeler üzer�ndek� etk�s�n� hafifletmek 
üzere TOBB Nefes Kred�s� 8. defa hayata geç�yor. TOBB 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, “TOBB ve 365 Oda- Borsa 
olarak tüm kaynaklarımızı seferber ed�yoruz” ded�.  

Gel�r İdares� Başkanlığı'nca (GİB) son dönemde 
hayata geç�r�len d�j�tal uygulamaların kullanımı, 
sosyal temasın azaldığı yen� t�p koronav�rüs 
(Kov�d-19) salgını sürec�nde hızla yaygınlaşırken, 
2020 yılında düzenlenen elektron�k fatura (e-
Fatura) tutarı b�r öncek� yıla göre yüzde 106 arttı.         
 GİB ta ra f ından ,  b � lg �  ve  � l e t � ş �m 
teknoloj�ler�n�n sağladığı ver�ml�l�k ve mal�yet 
avantajlarından mükelleflere a�t �ş süreçler�nde de 
yoğun şek�lde yararlanılıyor.

1 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

NEFES KREDİSİ
 

Co v � d - 1 9  s a l g ı n ı n ı n 
�şletmeler üzer�ndek� 
etk�s�n� hafifletmek üzere 

TOBB Nefes Kred�s� 8. defa 
hayata geç�yor. TOBB Başkanı 
M. R�fat H�sarcıklıoğlu, “TOBB 
ve 365 Oda- Borsa olarak tüm 
k a y n a k l a r ı m ı z ı  s e f e r b e r 
ed�yoruz” ded�. 
� T ü r k � y e  O d a l a r  v e 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Nefes 
Kred�s� 1 Haz�ran 2021 �t�bar�yle 
yen�den başlıyor. Başvurular; 
TOBB'a bağlı oda ve borsalardan 
alınacak faal�yet belges� �le 
Z�raat Bankası, Vakıfbank, 
Halkbank, İş Bankası, Garant� 
Bankası, Yapı ve Kred� Bankası, 
Akbank, Den�zbank, Z�raat 
Kat ı l ım ve  Vakı f  Kat ı l ım 
Bankası'ndan yapılab�lecek. 
Kred� Garant� Fonu da (KGF) 

Haz�ne desteğ�yle kred�lere kefil 
olacak.
� Kred� �le �şletmelere 6 ay 
tamamen ödemes�z dönem 
� m k â n ı  t a n ı n a c a k .  K r e d � 
taks�t ler�  ödemes�z dönem 
sonrası 12 eş�t parçada ödenecek. 
Kred�n�n fa�z� yıllık %17,50 
olacak. Kred�den c�rosu 10 
m�lyon TL ve altında olan ve 
2020 yılı c�rosunda 2019 yılına 
g ö r e  % 2 5  k a y ı p  y a ş a y a n 
�şletmeler faydalanab�lecek. 
2019 yılından sonra kurulmuş 
�şletmelerde c�ro kaybı şartı 
aranmayacak.
� 2020 yılı c�rosu 1 m�lyon 
TL'y� aşmayan KOBİ'ler azam� 
50 b�n TL, c�rosu 1-10 m�lyon TL 
arasında olan KOBİ'ler �se azam� 
200 b�n TL kred� kullanab�lecek.

TOBB İnşaat ve Taahhüt
Hizmetleri Kurulu Toplantısı
Çevrimiçi Yapıldı....
 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
İnşaat ve Taahhüt H�zmetler� Kurulu, TOBB 
Yönet�m Kurulu Üyes� Hakan Ülken'�n katılımıyla 
sanal ortamda toplandı.  Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z'�nde üyes� olduğu kurulda, yen� 
yapılacak olan yönetmel�k ve kanunların sektördek� 
etk�ler� ve sektörün sorunları değerlend�rerek b�lg� 
paylaşımında bulunuldu.

S2

S3

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n 
(TOBB) 76.-77. Genel Kurulu, Cov�d-
19 tedb�rler� neden�yle elektron�k 

ortamda gerçekleşt�r�ld�.  Elektron�k ortamda 
gerçekleşt�r�len toplantıya Mecl�s Başkanımız 
Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z ve Odamız Genel Sekreter� Alper 
Saygılı katıldı. 
-TOBB Ata'nın huzurunda
� TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, TOBB 
76. - 77. Genel Kurulu kapsamında, TOBB 
Genel Kurul D�vanı ve TOBB Yönet�m Kurulu 
üyeler� �le b�rl�kte Anıtkab�r'� z�yaret ederek, 

Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.
 Anıtkab�r z�yaret�n�n ardından TOBB 
genel kurul salonuna geç�ld�. Genel Kurul'un, 
Açış Konuşmasını TOBB Başkanı M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu yaptı. Konuşmaların ardından 
genel kurulda Saygı duruşunda bulunuldu ve 
İst�klal Marşı okundu. 
�  Saygı duruşu ve İst�klal Marşının 
okunmasının ardından gündem maddeler�ne 
geç�ld�. Gündem gereğ� Yönet�m Kurulu 
Faal�yet Raporları �le kom�syon raporları tek 
tek okunarak müzakere ed�ld�. S4

S4

TOBB, TOBB ETÜ ve sahibinden.com’dan 

Eğitim alanında iş birliği

TOBB 
GENEL 
KURULU YAPILDI...
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, mayıs ayına �l�şk�n sektörel 
güven endeksler�n� açıkladı.

� Buna göre, mevs�m etk�ler�nden arındırılmış güven 
endeks� mayısta geçen aya kıyasla h�zmet sektöründe yüzde 1,1 
ve perakende t�caret sektöründe yüzde 2,1 azalırken, �nşaat 
sektöründe yüzde 3 yükseld�.
� Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış h�zmet sektörü güven 
endeks� n�sanda 103,3 �ken, mayısta yüzde 1,1 azalarak 102,2 
değer�n� aldı. H�zmet sektöründe b�r öncek� aya göre, son 3 aylık 
dönemde �ş durumu alt endeks� yüzde 6,3 azalarak 96,7 olarak 
hesaplandı. Son 3 aylık dönemde h�zmetlere olan talep alt endeks� 
yüzde 2,2 ger�leyerek 100,9 değer�ne �nd�. Gelecek 3 aylık 
dönemde h�zmetlere olan talep beklent�s� alt endeks� �se yüzde 5,2 
artarak 109 oldu.
� Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış perakende t�caret 
sektörü güven endeks� mayısta yüzde 2,1 düşüşle 100,9'a ger�led�. 
Perakende t�caret sektöründe b�r öncek� aya göre, son 3 aylık 
dönemde �ş hacm� satışlar alt endeks� yüzde 13,6 azalarak 101'e 
düştü. Mevcut mal stok sev�yes� alt endeks� yüzde 3,5 artarak 90,8 
değer�n� aldı. Gelecek 3 aylık dönemde �ş hacm�-satışlar 
beklent�s� alt endeks� �se yüzde 5,9 yükselerek 110,9 oldu.
 � Mevs�m etk�ler�nden arındırılmış �nşaat sektörü güven 
endeks� b�r öncek� ayda 77,3 �ken, mayısta yüzde 3 artarak 79,6'ya 
çıktı. İnşaat sektöründe b�r öncek� aya göre, alınan kayıtlı 
s�par�şler�n mevcut düzey� alt endeks� yüzde 0,5 azalarak 74,5'e 
�nd�. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklent�s� 
alt endeks� �se yüzde 6,3 yüksel�şle 84,7 değer�n� aldı.
� İnşaat sektöründe mayısta g�r�ş�mler�n yüzde 46,8'� 
faal�yetler� kısıtlayan herhang� b�r faktörün olmadığını, yüzde 
53,2's� �se faal�yetler�n� kısıtlayan en az b�r temel faktör 
bulunduğunu bel�rtt�.
� İnşaat sektöründe faal�yetler� kısıtlayan temel 
faktörlerden, "finansman sorunları" n�sanda yüzde 28,7 �ken 
mayısta yüzde 24,2, "talep yeters�zl�ğ�" n�sanda yüzde 25,5 �ken 
mayısta yüzde 26,6 ve "d�ğer faktörler" n�sanda yüzde 23,9 �ken 
mayısta yüzde 30,1 olarak kayıtlara geçt�.

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından hazırlanan Organ�ze Sanay� 
Bölgeler� Uygulama Yönetmel�ğ�'nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Yönetmel�k, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
� Buna göre, gerekl� hallerde OSB'ler�n genel kurul çağrısı, 
denet�m kurulu ya da Bakanlık tarafından yapılab�lecek.
� Müteşebb�s heyet� ve genel kurul, OSB'n�n kuruluş 
protokolünde bel�rlenen sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak 
tes�s�n altyapı ve atık su arıtma tes�sler�ne etk�s�, deb� ve arıtma 
kapas�tes�ne uygunluğu, herhang� b�r olumsuzluk anında tet�kley�c� 
etk�s� ve planlama bütünlüğü g�b� hususlar d�kkate alınarak OSB'de 
kurulmasında sakınca görülen tes�slere �l�şk�n prens�pler� bel�rleme 
görev ve yetk�s�ne de sah�p olacak. Müteşebb�s heyet veya genel kurul, 
bu görev ve sorumluluğunu yönet�m kuruluna devredemeyecek.
� Yönet�m kurulu tarafından bel�rlenen tems�l ve �lzama yetk�l� 
üyeler�n �şlem yapma yetk�s�, yetk� belges�n�n Bakanlık tarafından 
onaylanmasıyla yürürlüğe g�recek. Yetk� belges�, 4 yıl �ç�n geçerl� 
olacak ancak tems�l ve �lzama yetk�l� üyelerde değ�ş�kl�k olması 
hal�nde en geç 15 gün �ç�nde Bakanlığa b�ld�r�lerek yen�lenecek. 
Yen�lenen yetk� belges� onaylandığı tar�hten �t�baren kalan süre �ç�n 
geçerl� olacak. Söz konusu hükümler Organ�ze Sanay� Bölgeler� Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) �ç�n de uygulanacak.
� Yönetmel�ğe eklenen geç�c� maddeyle bundan önce alınmış 
�mza s�rküler�, tems�l ve �lzama yetk�l� üyeler�n görevler� b�t�nceye 
kadar alınan yetk� belges� yer�ne geçecek.
� Değ�ş�kl�kle ayrıca, OSB'lerde kurulamayacak tes�slere 
�l�şk�n esaslarda değ�ş�kl�ğe g�d�ld�. Kurulamayacak tes�sler�n yer 
aldığı �lg�l� fıkra yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, OSB'de 
kurulmasında sakınca görülen tes�sler hakkında, yürürlüktek� çevre 
mevzuatı hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes� ve d�ğer katılımcıların 
faal�yetler�n� olumsuz etk�lememes�ne yönel�k tüm tedb�rler�n 
alınması kaydıyla müteşebb�s heyet veya genel kurulca bel�rlenen 
prens�pler çerçeves�nde yönet�m kurulunca karar ver�lecek. 
Gerekmes� hal�nde konuyla �lg�l� kurum ve kuruluşlardan görüş veya 
rapor alınacak. OSB'de kurulamayacağına karar ver�len tes�se �l�şk�n 
n�ha� karar, �lg�l�n�n başvurusu üzer�ne Bakanlık makamından 
alınacak onayla ver�lecek.

Cov�d-19 salgınının �şletmeler üzer�ndek� etk�s�n� 
hafifletmek üzere TOBB Nefes Kred�s� 8. defa 
hayata  geç�yor.  TOBB Başkanı  M.  R�fa t 
H�sarcıklıoğlu, “TOBB ve 365 Oda- Borsa olarak 
tüm kaynaklarımızı seferber ed�yoruz” ded�. 
� Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Nefes Kred�s� 1 Haz�ran 2021 �t�bar�yle yen�den 
başlıyor. Başvurular; TOBB'a bağlı oda ve 
borsalardan alınacak faal�yet belges� �le Z�raat 
Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garant� 
Bankası,  Yapı ve Kred� Bankası,  Akbank, 
Den�zbank, Z�raat Katılım ve Vakıf Katılım 
Bankası'ndan yapılab�lecek. Kred� Garant� Fonu da 
(KGF) Haz�ne desteğ�yle kred�lere kefil olacak.
� Kred� �le �şletmelere 6 ay tamamen 
ödemes�z dönem �mkânı tanınacak. Kred� taks�tler� 
ödemes�z dönem sonrası 12 eş�t parçada ödenecek. 
Kred�n�n fa�z� yıllık %17,50 olacak. Kred�den c�rosu 
10 m�lyon TL ve altında olan ve 2020 yılı c�rosunda 
2019 yılına göre %25 kayıp yaşayan �şletmeler 
faydalanab�lecek. 2019 yılından sonra kurulmuş 
�şletmelerde c�ro kaybı şartı aranmayacak.
� 2020 yılı c�rosu 1 m�lyon TL'y� aşmayan 
KOBİ'ler azam� 50 b�n TL, c�rosu 1-10 m�lyon TL 
arasında olan KOBİ'ler �se azam� 200 b�n TL kred� 
kullanab�lecek.
-H�sarcıklıoğlu: “Tüm kaynaklarımızı seferber 
ed�yoruz”
� TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu şöyle 
konuştu:  “TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, Nefes 
Kred�s� �le tüm kaynaklarımızı üyeler�m�z�n emr�ne 
ver�yoruz. F�nansman �ht�yacına cevap vereb�lmek 

adına TOBB Nefes Kred�s�'n� yen�den hayata 
geç�r�yoruz. C�rosu 10 m�lyon TL'n�n altında olan ve 
2020 yılı c�rosunda 2019 yılına göre %25 c�ro kaybı 
yaşamış olan firmalar 1 Haz�ran Salı gününden 
�t�baren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları 
ü y e l � k  b e l g e s �  � l e  b a n k a  ş u b e l e r � n e 
başvurab�lecekler. Kred�den faydalanmak �steyen 
�şletmeler�m�z üyel�k belges�n� oda-borsalara 
g�tmeden, onl�ne ortamda TOBB veya oda-
borsaların s�stemler�nden e-belge olarak da 
alab�l�yorlar.”
� Projeye bankaların yoğun katılımı neden�yle 
memnun olduğunu bel�rten H�sarcıklıoğlu, “Sağ 
olsun bankalarımız da bu projeye destek ver�yor. 
Üyeler�m�z, 10 bankanın Türk�ye'n�n her yer�ndek� 
şubeler�nden kred� kullanab�lecek. TOBB Nefes 
Kred�s�'n�n fa�z� yıllık yüzde 17,50 olacak. C�roya 
göre azam� 200 b�n l�ra kred� kullanılab�lecek. 6 aylık 
ödemes�z dönem şu an �şletmeler�m�z �ç�n en öneml� 
husus. 6 ay boyunca ne anapara ne fa�z ödemes� 
olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye 
g�rmes� �le �şler normale dönecek, �şletmeler�m�z 
normal hayatlarına ger� dönecekler.” ded�.
� H�sarcıklıoğlu, projen�n öneml� b�r �ht�yacı 
karşılayacağına �nandığını bel�rterek, “Projen�n 
h a y a t a  g e ç � r � l m e s � n e  � m k â n  s a ğ l a y a n , 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayy�p Erdoğan, 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve 
T�caret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş �le projeye 
kaynaklarını seferber eden oda ve borsalarımıza, 
finansal sektörün tems�lc�ler� bankalar ve KGF'ye 
teşekkürler�m� sunuyorum” ded�.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol 
Da�res� Başkanlığı tarafından (TAPDK) 
"Satış Belge Bedeller�n�n Yatırılmasına 

İl�şk�n" yen� b�r duyuru yayımlandı. Duyuruda; 
TAPDK Satış Belgeler�n�n Yen�leme Süres� 
02.08.2021 tar�h�ne kadar uzatıldı.

� Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol 
Da�res� Başkanlığı tarafından (TAPDK) "Satış Belge 
Bedeller�n�n Yatırılmasına İl�şk�n" yen� b�r duyuru 
yayımlandı. Duyuruda; TAPDK Satış Belgeler�n�n 
Yen�leme Süres� 02.08.2021 tar�h�ne kadar uzatıldı.

Yapılan açıklamada şu �fadelere yer ver�ld�:

� “Daha önce de duyurulduğu üzere, 2021 süre 
uzatım �şlemler� �ç�n belge bedel� yatırılmasının son 
günü Bakanlık Makamı'nın olurları �le 31/05/2021 
olarak bel�rlenm�şt�.

� Belge sah�b� vatandaşlarımızın ve sektör 
tems�lc�ler� tarafından belge bedeller�n�n yatırılması 
�ç�n hâl�hazırda tanınmış olan �k� aylık süreye ek b�r 
süre daha talep ed�lmes� üzer�ne; koronav�rüsle 
mücadelede normalleşme sürec� çerçeves�nde, t�car� 
hayatlarına olağan şek�lde devam edemeyen ve 
�şyerler�n� açamayan belge sah�b� vatandaşlarımızın 
mağdur�yetler�n�n ve hak kayıplarının önlenmes� 
adına, 2021 süre uzatım �şlemler� �ç�n belge bedel� 
yatırılmasının son günü, daha önce tanınan ek süreye 
�k� aylık �lave süre daha eklenerek Bakanlık 
Makamının olurları  � le 02/08/2021  olarak 
güncellenm�şt�r.

� B e l g e  s a h � b �  v a t a n d a ş l a r ı m ı z  � l e 
Bakanlığımız �l ve �lçe müdürlükler�nde satış belges� 
�ş ve �şlemler�n� yürütmekte olan tüm yetk�l� 
personele duyurulur.”den�ld�

TÜİK Sektörel 
Güven Endesklerini Açıkladı

OSB   Uygulama
Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapıldı... 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, TOBB Ekonom� ve Teknoloj� 
Ün�vers�tes� (TOBB ETÜ) ve sah�b�nden.com �le eğ�t�m 
alanında yaptıkları �ş b�rl�ğ�yle emlak danışmanları ve 
�k�nc� el araç t�caret� yapan üyelere ver�len h�zmetler� b�r 
adım daha öteye taşıdıklarını bel�rterek, "Pandem� 
neden�yle er�şemed�kler� ve tamamlayamadıkları zorunlu 
eğ�t�mlerden faydalanmalarını sağlıyoruz." ded�. 
� H�sarcıklıoğlu, söz konusu �ş b�rl�ğ�n�n v�deo 
konferansla gerçekleşt�r�len tanıtımında, emlak 
danışmanlığı ve �k�nc� el araç t�caret�n�n, perakende 
sektörünün can damarı olduğunu d�le get�rd�.
� T�caret Bakanlığının önce �k�nc� el araç alım 
satım ve emlak danışmanlığı sektörler�ne �l�şk�n 
düzenlemeler yaptığını anımsatan H�sarcıklıoğlu, TOBB 
olarak bu sektörlerde kal�tey� artırmak, yetk�n ve uzman 
k�ş�ler�n yet�şt�r�lmes�n� sağlamak adına çalışmalar 
yürüttükler�n� �fade ett�.
� H�sarcıklıoğlu, TOBB Meslek� Yeterl�l�k ve 
Belgelend�rme Merkezler �  (TOBB MEYBEM) 
aracılığıyla emlak danışmanları ve �k�nc� el araç t�caret� 
yapan üyeler�n meslek� yetk�nl�ğ�n� ölçtükler�n�, sınavda 
başarılı olanlara meslek� yeterl�l�k belges� verd�kler�n� 
kaydett�.
- "35 b�n�n üzer�nde vatandaş, meslek� yeterl�l�k 
belges�ne hak kazandı"
� Bugüne kadar TOBB MEYBEM aracılığıyla 35 
b�n�n üzer�nde vatandaşın, anılan sınavlarda başarılı olarak 
meslek� yeterl�l�k belges� almaya hak kazandığını bel�rten 
H�sarcıklıoğlu, TOBB MEYBEM ve odaların �ş b�rl�ğ�nde, 
yetk� belges�ne yönel�k danışmanlık h�zmet� verd�kler�n� 
b�ld�rd�.
� Düzenled�kler� eğ�t�mlerle, üyeler�n� meslek� 
yeterl�l�k sınavlarına hazırladıklarını d�le get�ren 
H�sarcıklıoğlu, "Lansmanını yaptığımız projeyle emlak 
danışmanlarımız ve �k�nc� el araç t�caret� yapan 
üyeler�m�ze verd�ğ�m�z h�zmetler� b�r adım daha öteye 
taşıyoruz. Pandem� neden�yle er�şemed�kler� ve 
t a m a m l a y a m a d ı k l a r ı  z o r u n l u  e ğ � t � m l e r d e n 
f ayda lanmala r ın ı  s ağ l ıyo ruz .  TOBB ETÜ ve 
sah�b�nden.com �ş b�rl�ğ�nde, emlak danışmanlığı �ç�n 100 
saat, �k�nc� el araç alım satımı �ç�n �se 35 saatl�k eğ�t�m 
programlarımızı onl�ne platformda ve ücrets�z olarak 
sunuyoruz." b�lg�s�n� paylaştı.
- "Eğ�t�m programına d�j�tal pazarlama becer�ler�n� de 
dah�l ett�k"
� H � s a r c ı k l ı o ğ l u ,  z o r u n l u  e ğ � t � m l e r � 
tamamlayanların yetk� belges�n� alab�ld�kler�n� ve 
faal�yetler�ne devam edeb�ld�kler�n� bel�rterek, dünya 
çapında yaşanan dönüşümün teknoloj�y� kullanma 
becer�ler�ne sah�p çalışanlara olan taleb� artırması 
neden�yle eğ�t�m programına d�j�tal pazarlama becer�ler�n� 
de dah�l ett�kler�n� b�ld�rd�.
� Mesleğ� �cra eden üyeler�n, d�j�tal kanallarda akt�f 
yer alab�lmes�n� ve saha çalışmalarını gen�şleteb�lmeler�n� 
hedefled�kler�n� anlatan H�sarcıklıoğlu, "D�j�tal kanalları 
ne kadar ver�ml� kullanırsanız, �ş yapış süreçler�ndek� 
ver�ml�l�ğ�n�z artar. Bu ves�leyle �lg�lenen herkes�, TOBB 
ETÜ tarafından hazırlanan ücrets�z ve uzaktan eğ�t�me 
katılmaya davet ed�yorum. Sah�b�nden.com �lk güven 
damgası alan platformlarımızdan da b�r�. Hem elektron�k 
t�caret alanında tüket�c� güven�n� tes�s edecek adımlar 
atmaları hem de sektörün en büyük �lan s�teler�nden b�r� 
olarak, bu alandak� d�j�tal dönüşümü tet�klemeler� olukça 
öneml�." �fadeler�n� kullandı.

- "Emlak �le otomot�v her zaman yatırımcıların gözdes� 
oldu"
� TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da 
ün�vers�te unvanında "teknoloj�" sözcüğünü kullanan �lk 
vakıf ün�vers�tes� olduklarını bel�rterek, kampüste 
özell�kle teknoloj�ye dayanan yen�l�kç� b�r ortam 
oluşturulduğunu söyled�.
� Türk�ye'dek� emlak �le otomot�v sektörünün, 
canlılıklarını koruyup gel�şt�rerek salgın dönem�nde de 
�y�ce ön plana çıktığını anlatan Sarınay, "Bu sektörler�n 
ürünler�, hem kullanım hem de yatırım amaçlı olmaları 
sebeb�yle her zaman yatırımcıların gözdes� olmuştur. 
Konut sektörümüz, yerl� yatırımcıların yanı sıra 
yabancıların da kalıcı ve sürekl� �lg�s�ne sah�pt�r. Taşıt 
araçları, Türk �nsanı �ç�n �lk akla gelen uzun vadel� yatırım 
araçlarından b�r�d�r." d�ye konuştu.
� İş b�rl�ğ� kapsamında gerçekleşt�r�lecek 
eğ�t�mler�n �çer�ğ�n�n, TOBB'un ve sah�b�nden.com'un 
görüşler� d�kkate alınarak TOBB ETÜ Sürekl� Eğ�t�m 
M e r k e z �  ( S E M )  t a r a f ı n d a n  g ö r e v l e n d � r � l e n 
akadem�syenlerce hazırlandığını anlatan Sarınay, emlak 
danışmanlığı eğ�t�m�n�n 100 saat, araç t�caret� eğ�t�m�n�n 
35 saat süreceğ�n� kaydett�.
� Sarınay, TOBB ETÜ SEM'de yüzde 70 devam 
şartını sağlayan veya sınavda başarılı olan katılımcılara 
TOBB ETÜ onaylı d�j�tal başarı sert�fikası hazırlanacağına 
d�kkat� çekerek, "Bu amaçla TOBB ve sah�b�nden.com �le 
yürüteceğ�m�z �ş b�rl�ğ� sayes�nde emlak ve motorlu kara 
taşıtı t�caret� yapan profesyonellere destek, bu sektörlere 
g�rerek çalışmak �steyen k�ş�lere de yardımcı olacağız. 
Eğ�t�mler�m�ze bu sektörlerde çalışan ve çalışmak �steyen 
tüm profesyoneller� davet ed�yoruz." ded�.
- "Meslek� eğ�t�mler �ç�n herhang� b�r ön koşul yok"
� sah�b�nden.com Üst Yönet�c�s� (CEO) Burak 
Ertaş da "Projen�n, sanay� ve ün�vers�te �ş b�rl�ğ� �ç�n çok 
güzel de b�r örnek de oluşturduğuna �nanıyoruz. Bu �ş 
b�rl�ğ�m�z sayes�nde emlak danışmanları, araç t�caret� 
yapan profesyoneller�n uzmanlaşması  ve yen� 
g�r�ş�mc�ler�n yet�şmes� �ç�n meslek� uzmanlık eğ�t�mler� 
hayata geçecek." �fades�n� kullandı.
� Meslek� uzmanlık eğ�t�mler� �ç�n herhang� b�r ön 
koşulun bulunmadığını b�ld�ren Ertaş,  "Emlak 
danışmanlığı veya araç t�caret� yapan, yapmak �steyen 
herekse açık olan eğ�t�mler ücrets�z olarak sunulacak." 
d�ye konuştu.
- "Eğ�t�mler ücrets�z olarak sunulacak"
� Ertaş, eğ�t�mler�n ücrets�z olarak sunulacağını ve 
programların haz�ran ayından �t�baren her ay düzenl� b�r 
şek�lde devam edeceğ�n� bel�rterek, şunları kaydett�:
� "Bu �ş b�rl�ğ� sayes�nde emlak danışmanları �k�nc� 
el araç t�caret� �ç�n hazırlanan meslek� uzmanlık eğ�t�m�ne 
ek olarak yeterl�l�k sınavına da hazırlık eğ�t�m� ücrets�z 
olarak sunuluyor. Buna ek olarak TOBB MEYBEM �le 
yaptığımız �ş b�rl�ğ�nde de sah�b�nden.com kullanıcıları 
TOBB MEYBEM'�n emlak ve motorlu kara taşıtları 
sektöründek� meslek� yeterl�l�k sınavlarında da �nd�r�ml� 
fiyatlardan faydalanab�l�r."
� Ertaş, başlatılan eğ�t�mler� "Sah�b�nden 
Akadem�" üzer�nden çevr�m �ç� sem�nerler şekl�nde 
gerçekleşt�rd�kler�n� d�le get�rerek, "Buraya katılmak 
�steyen k�ş�ler�n www.uzmanl�k.com üzer�nden form 
doldurarak Sah�b�nden Akadem�de kullanıcı oluşturmaları 
ve Akadem�ye onl�ne g�r�ş yaparak terc�hl� eğ�t�m 
programına kayıt olmaları yeterl� olacak." ded�.

N�san 2021'de, N�san 2020'ye göre kurulan ş�rket sayısı %204,5 
kurulan kooperat�f sayısı %118,5 kurulan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısı %155,4 oranında arttı. 
N�san 2021'de, kapanan ş�rket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre 
%130,1 kapanan kooperat�f sayısında %445,5 oranında artış 
olurken, kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında %27,4 
oranında azalış oldu.
-2021 yılı N�san ayında kapanan ş�rketler�n sayısında b�r 
öncek� aya göre %1,6 azalış oldu
� B�r öncek� aya göre kurulan ş�rket sayısı %21,3 kurulan 
kooperat�f sayısı %8,4 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%26,4 oranında azaldı.
� B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket sayısında %1,6 
kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında %40,2 oranında 
azalış olup kapanan kooperat�f sayısında %42,9 oranında artış 
oldu.

TAPDK Satış Belge Ödemelerinin

SÜRESİ UZATILDI

TOBB NEFES   
KREDİSİ 1 HAZİRAN’DA

Organ�ze sanay� bölgeler�n�n (OSB) müteşebb�s heyet� ve 
genel kurulları, �lg�l� hususlar d�kkate alınarak OSB'de 
kurulmasında sakınca görülen tes�slere �l�şk�n prens�pler� 
bel�rleme görev ve yetk�s�ne sah�p olacak. 

TOBB, TOBB ETÜ 
VE SAHİBİNDEN.COM’DAN EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ  

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Da�res� Başkanlığı 
tarafından (TAPDK) "Satış Belge Bedeller�n�n Yatırılmasına İl�şk�n" 
yen� b�r duyuru yayımlandı. Duyuruda; TAPDK Satış Belgeler�n�n 
Yen�leme Süres� 02.08.2021 tar�h�ne kadar uzatıldı.

YENİDEN BAŞLIYOR...

e-Defter oluşturulma 
ve İmzalanma süresi 
7 Haziran’a ertelendi...

Gel�r İdares� Başkanlığı (GİB), e-Defterler�n oluşturulma 
ve �mzalanma süres� �le GİB B�lg� İşlem S�stem�'ne e-
Defter beratlarının yüklenme süres�n� 7 Haz�ran'a uzattı.

� Gel�r İdares� Başkanlığı'nın (GİB) �nternet s�tes�nde 
yayımlanan duyuruya göre, kuruma �let�len talepler 
doğrultusunda erteleme kararı alındı.
� Buna göre, e-Defter uygulamasına dah�l olanlar 
tarafından 31 Mayıs gün sonuna kadar oluşturulması ve 
�mzalanması gereken e-Defterler�n, oluşturulma ve �mzalanma 
süres� �le GİB B�lg� İşlem S�stem�'ne yüklenmes� gereken e-
Defter beratlarının yüklenme süres� 7 Haz�ran gün sonuna 
ertelend�.

Kurulan Şirket Sayısında 
Geçen yılın aynı ayına göre 

%204,5 artış oldu
N�san 2021'de, N�san 2020'ye göre kurulan ş�rket sayısı 
%204,5 kurulan kooperat�f sayısı %118,5 kurulan gerçek k�ş� 
t�car� �şletme sayısı %155,4 oranında arttı.  
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Salgında e-Fatura
Tutarı ikiye katlandı

Gel�r İdares� Başkanlığı'nca (GİB) son dönemde hayata geç�r�len 
d�j�tal uygulamaların kullanımı, sosyal temasın azaldığı yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgını sürec�nde hızla yaygınlaşırken, 
2020 yılında düzenlenen elektron�k fatura (e-Fatura) tutarı b�r 
öncek� yıla göre yüzde 106 arttı.
� GİB tarafından, b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n sağladığı 
ver�ml�l�k ve mal�yet avantajlarından mükelleflere a�t �ş 
süreçler�nde de yoğun şek�lde yararlanılıyor.
� Mükellefler�n, verg� yükümlülükler�n� daha kolay ve en az 
mal�yetle yer�ne get�reb�lmeler� adına otomasyon altyapısı 
kullanılarak sunulan h�zmetler�n mob�l platformlara aktarılması, 
GİB tarafından sunulan h�zmetler�n elektron�k ortamda zaman ve 
yere bağlı kalmaksızın kolay, hızlı ve etk�n b�r şek�lde 
yapılab�lmes�ne �mkan sağlıyor.
� Bu kapsamda, mükellefler�n verg� beyannameler�n�n 
tamamına yakını elektron�k ortamda alınırken 2020 yılı sonu 
�t�barıyla söz konusu şek�lde yaklaşık 106 m�lyon beyanname 
�let�ld�.
� E-Fatura uygulamasından faydalanan mükellef sayısı 
geçen yıl b�r öncek� yıla göre yüzde 77 artarak 332 b�n 400'e, 
düzenlenen e-Fatura sayısı da yüzde 52 artışla 366 m�lyon 655 b�n 
334'e çıktı.
� Söz konusu e-faturaların tutarı �se Kov�d-19 dönem�n� 
kapsayan geçen yıl �k�ye katlanarak (yüzde 106 artışla) 9,9 tr�lyon 
l�raya ulaştı.
� Öte yandan 19 b�n 297 mükellef e-Fatura uygulamasını 
entegrasyon yöntem�yle kullandı ve uygulamanın başından bu güne 
93 firma tekn�k kılavuzlarda bel�rt�len testler� başarılı şek�lde 
tamamlayıp "özel entegratör" �zn� aldı.
� Geçen yıl sonu �t�barıyla 300 b�n mükellef, özel 
entegratörler üzer�nden e-Fatura uygulamasına dah�l oldu, bu 
dönemde 13 b�n 100 mükellef de GİB Portal üzer�nden e-Fatura 
düzenled�.
 870 MİLYON LİRA TASARRUF

 � Ayrıca, verg� uygulamaları bakımından son derece öneml� 
olan tebl�gat �şlem�n�n san�yeler �ç�nde ve �ht�lafa yer 
bırakmayacak şek�lde yapılmasını sağlayan e-Tebl�gat 
S�stem�'yle, Kov�d-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan 
tedb�rler� destekler şek�lde, hem mükellefler�n verg� da�reler�n� 
z�yaret etme �ht�yaçları azaltıldı hem de b�lg� güvenl�ğ� ve 
mükelleflere a�t k�ş�sel ver�ler�n korunması �le tebl�ğ ed�lecek 
belgen�n güven�l�rl�ğ� sağlamlaştırıldı.
� S�stem�n açılışından geçen yılın sonuna kadar 1,8 m�lyon 
zorunlu gel�r verg�s� mükellefine 28 m�lyon, 840 b�n zorunlu 
kurumlar verg�s� mükellefine 16 m�lyon, 2,1 m�lyon gönüllü 
gerçek k�ş� mükellefe 14,5 m�lyon, 233 b�n gönüllü tüzel k�ş� 
mükellefe 3,5 m�lyon olmak üzere toplam 62 m�lyon 536 b�n 984 
e-tebl�gat gönder�ld�.
� E-tebl�gat s�stem�nde kullanıcı sayısı toplam 5,1 m�lyonu 
geçerken, 2020 yılında 153,3 m�lyon l�ra, s�stem�n kullanıma 
açıldığı günden geçen yılın sonuna kadar da toplam 870 m�lyon 
539 b�n 978 l�ra tasarruf sağlandı.
� Öte yandan, başladığı günden 2020 yılı sonu �t�barıyla e-
Defter uygulaması kullanmak amacıyla başvuru yapan ve �z�n 
ver�len mükellef sayısı da 203 b�n 410 oldu.
 E-ARŞİV KULLANICI SAYISI 321 BİNİ GEÇTİ
� Çok sayıda fatura düzenleyen ve bunların �k�nc� nüshalarını 
fiz�k� ortamda saklamaları kend�ler�ne ağır yük oluşturan 
mükellefler�n, elektron�k ortamda fatura oluşturmalarına, 
�letmeler�ne, muhafaza ve �braz etmeler�ne olanak sağlamak 
amacıyla gel�şt�r�len e-Arş�v uygulamasında da 2020 yılı �t�barıyla 
kayıtlı özel entegratör sayısı 86'ya çıktı.
Ayrıca geçen yıl �t�barıyla e-Arş�v uygulamasına kayıtlı kullanıcı 
sayısı da 321 b�n 700'e ulaştı.
 E-BİLET VE E-YOKLAMA İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

 � Çok sayıda b�let düzenleyen ve y�ne bunların �k�nc� 
nüshalarını fiz�k� ortamda saklamaları konusunda zorluk yaşayan 
mükellefler�n elektron�k ortamda b�let düzenlemeler�ne, 
�letmeler�ne, muhafaza ve �braz etmeler�ne olanak sağlamak 
amacıyla gel�şt�r�len e-B�let uygulamasından 189 mükellef 
yararlanırken, e-B�let özel entegratör sayısı da 20 oldu.

� e-Yoklama S�stem�'yle de yoklama ve denet�m 
faal�yetler�n�n mob�l c�hazlarla yer�ne get�r�lmes�ne başlandı. 
Mob�l c�haz kullanımıyla mükellefler�n her türlü uyumsuzluklara 
hızlı ve etk�l� b�r şek�lde müdahales� sağlandı. Bu kapsamda geçen 
yıl 1,9 m�lyon adet e-Yoklama �şlem� gerçekleşt�r�ld�.

76 ve 77'nci 

TOBB 
GENEL KURULU YAPILDI 

TTürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n (TOBB) 
76.-77. Genel Kurulu, Cov�d-19 tedb�rler� 
neden�yle elektron�k ortamda gerçekleşt�r�ld�.  

Elektron�k ortamda gerçekleşt�r�len toplantıya Mecl�s 
Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z ve Odamız Genel Sekreter� Alper Saygılı 
katıldı. 
-TOBB Ata'nın huzurunda
� TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, TOBB 76. - 77. 
Genel Kurulu kapsamında, TOBB Genel Kurul D�vanı 
ve TOBB Yönet�m Kurulu üyeler� �le b�rl�kte 
Anıtkab�r'� z�yaret ederek, Ata'nın huzurunda saygı 
duruşunda bulundu.
� Anıtkab�r z�yaret�n�n ardından TOBB genel 
kurul salonuna geç�ld�. Genel Kurul'un, Açış 
Konuşmasını TOBB Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu 
yaptı. Konuşmaların ardından genel kurulda Saygı 
duruşunda bulunuldu ve İst�klal Marşı okundu. 
�  Sayg ı  du ruşu  ve  İ s t � k l a l  Marş ın ın 
okunmasının ardından gündem maddeler�ne geç�ld�. �
Gündemde yer alan Yönet�m Kurulu Faal�yet 

Raporları, Hesapları İnceleme Kom�syonu, Mevzuat 
Kom�syonu, Ekonom�k Raporu İnceleme Kom�syonu, 
D�lekler� İnceleme Kom�syonu, Avrupa B�rl�ğ� Uyum 
Kom�syonu, Dış İl �şk�ler Kom�syonu, Verg� 
Kom�syonu, Ekonom� Pol�t�kası Kom�syonu, Basın 
Yayın Kom�syonu'nun Sunuşları yapılarak tek tek 
müzakere ed�lerek oylandı ve �bra ed�ld�.
� Genel Kurul  TOBB Başkanı  M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu'nun konuşması �le genel kurul 
delegeler�n�n d�lekler�ne �l�şk�n yaptıkları konuşmalar 
�le son buldu. TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, 
Genel Kurul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “81 �l ve �lçelerden katılan tüm 
delegeler�m�ze teşekkür ed�yorum. Yapılması gereken 
çok �ş var! Oda ve Borsalarımızla b�rl�kte üyeler�m�z�n 
sıkıntılarını tak�p etmeye, d�le get�rmeye ve çözüm 
üretmeye devam edeceğ�z” ded�.Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z'de Tw�tter hesabından 
yaptığı paylaşımda Genel Kurulda alınan kararların 
kent�m�z ve ülkem�z �ç�n hayırlı olması temenn�s�nde 
bulundu.   
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RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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