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MİKRO VE KÜÇÜK 

İŞLETMELERE HIZLI 

DESTEK PROGRAMI 

ONLİNE BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Odamız ve KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürlüğü iş 
birliğinde geçtiğimiz günlerde, KOSGEB, Dünya 
Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
– JICA ortaklığında hayata geçirilen “Mikro ve 
Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” 
hakkında online bilgilendirme semineri 
düzenlendi. 
 
Covid-19 salgını öncesinde faal olan ve 
salgından etkilenen mikro ve küçük ölçekli 
işletmelerin (MKİ); Faaliyetlerini 
sürdürmelerini,  istihdamlarını, salgın 
başlangıcındaki seviyede (2020 Mart) 
muhafaza etmelerini amaçlayan destek 
programında hedef kitle kategorisinde bulunan 

Odamız imalat sanayi faaliyetleri sektörleri 
(Nace Rev 2- Kısım C), bilgisayar programlama, 
danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE 
Rev 2 - Bölüm 62) ve bilimsel araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - 
Bölüm 72) üyeleri katılım sağladı. 
 
Programın açılış konuşması Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer 
tarafından yapıldı. Sonrasında KOSGEB Kocaeli 
Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer başvuru 
kriterleri, destek türü ve miktarı, destek 
uygulama süreci, desteğin işletmeler 
tarafından geri ödenmesi süreci (5 yıl vade) gibi 
konularda sunum gerçekleştirdi. 

 

“KOBİ’LER E-İHRACAT İLE BÜYÜYOR”  

PROJEMİZ TAMAMLANDI 
 

 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Teknik 
Destek Programı kapsamında Kocaeli Ticaret 
Odası'na kayıtlı ihracat gerçekleştiren ve/veya 
gerçekleştirme niyeti olan KOBİ’lerin üretim 
gerçekleştirdikleri ürünlerin uluslararası 
piyasalara ihracatını sağlamak üzere 

danışmanlık faaliyetlerini içeren projemizi 
tamamladık. 
 
Proje kapsamında temel dış ticaret altyapısının 
geliştirilmesi, hedef pazar araştırmasının 
yapılması, e-ihracat ve dijital pazarlama 
faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin 
artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık 
faaliyetleri gerçekleştirildi. KOBİ’lerin verimlilik 
ve karlılığın artırılmasına katkı sağlanıldığı 
proje ile işletmelerin likidite varlıklarının ve 
kurumsallaşma avantajlarından yararlanarak 
verimlilik ve karlılık artışı ile rekabette üstünlük 
sağlayabilecekleri gibi, yeni yöntemler 
aracılığıyla ürettikleri ürün ve hizmetlerinde 
kalite, hız, ulaşılabilirlik faktörleri ile ülke ve 
bölge ekonomisine ve istihdama değer 
katabileceklerdir. 
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Teknik destek kapsamında KOBİ’lerin E-
ihracatla ilgili kavramları ve çalışmaları nasıl 
yapacağına dair bir danışmanlık modülü 
hizmeti satın alınmıştır. Her hafta 4 saatlik 
danışmanlık modülü gerçekleştirilmiştir. Bu 
sayede firmalarımızın e-ihracat başlaması için 
ihtiyacı olan bütün çalışmalar aktarılmıştır.  
 
Teknik destek kapsamında KOBİ’lerin E-
ihracatla ilgili kavramları ve çalışmaları nasıl 
yapacağına dair bir danışmanlık modülü 
hizmeti satın alınmıştır.  
 
E-İhracat Temel Kavramlar Eğitimi, Pazaryerleri 
ve Rakip Analizi Çalışmaları, E-İhracat Personel 
Ekibinin Oluşturulması, E-İhracat Devlet 
Destekleri, Marka Tescil ve Kritikleri, Stratejik 
İçerik Yönetimi ve Ürün Fotoğrafçılığı ve Dijital 
Pazarlama, E-İhracatta Lojistik Yöntemleri, 
Gümrükleme ve İade Süreçleri konu  

 
başlıklarında her hafta 4 saatlik danışmanlık 
modülü gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 
firmalarımızın e-ihracat başlaması için ihtiyacı 
olan bütün çalışmalar aktarılmıştır.  
 

 
Ayrıca her firmamıza ait E-İhracat Dijital Altyapı 
Skor Analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz 
sonucunda firmaların e-ihracata hazırlık 
seviyeleri ölçülmüş ve ilgili adımlar atılması için 
yol haritası paylaşılmıştır.  

 

KOSOVA- ARNAVUTLUK İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ  

ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ 
 

 
Odamız, Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli 
Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Kosova İş Ajansı Prishtina REA, Arnavutluk 
Yatırım Geliştirme Ajansı ve Tiran Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliğinde B2B ikili iş görüşmeleri 
etkinliği düzenlendi. 
 

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, b2match 
platformu üzerinden online olarak gerçekleşen 
etkinliğe; bilişim ve iletişim teknolojileri, 
otomotiv yan sanayi, makine, otomasyon, 
metal, plastik ve kauçuk sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar katıldı. Türk firmalar, 
Kosovalı ve Arnavut firmalar ile online 
görüşmelerde bulunarak, olası işbirliklerini 
değerlendirdiler. 
 
 
Odamız adına Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Gezer’in konuşma 
gerçekleştiği Kosova- Arnavutluk İkili İş 
Görüşmeleri Etkinliğinde, ayrıca ikili 
görüşmeler öncesinde bir tanıtım webinarı 
düzenlendi. Etkinliği organize eden kurumlar, 
firmalara sundukları hizmetler ve 
bölgelerindeki ticari faaliyetler hakkında 
bilgilendirmede bulundular. 
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NEFES KREDİSİNİN TEKRAR HAYATA GEÇİRİLMESİ 

İLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİMİZ OLUMLU SONUÇLANDI 

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 
Odamızın da girişimleriyle bir kez daha hayata 
geçirilen Nefes Kredisi’ne önemli bir kaynak 
aktaracaklarını açıklayarak, “TOBB ve diğer tüm 
odalardan rekor düzeyde mali katılım 
bekliyoruz. Tüm devlet bankalarının da yer 
almasını temenni ediyoruz” dedi 

Koronavirüs salgını insan hayatı kadar 
işletmelerin hayatını da olumsuz olarak 
etkilerken, sürecin başından bu yana iktisadi 
tedbirler öneren Odamız, Nefes Kredisi’nin de 
ivedi bir şekilde hayata geçirilmesini önermiş, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak 
üzere ilgili kurum ve kuruluşlara girişimlerde 
bulunan Odamız, kredinin işletmeler için hayati 
önemi olduğunu vurgulamıştı. 

TOBB’un talepleri ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Nefes Kredisi bir kez 
daha hayata geçiriliyor. Bu önemli gelişme 
sonrası açıklama yaparak yeni talepleri 
gündeme getiren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, rekor maddi destek 
beklediklerini ifade etti.

 

SGK İL MÜDÜRÜ 

NURETTİN 

NACAR’DAN  

ODAMIZA SOSYAL 

GÜVENLİK HAFTASI 

ZİYARETİ 

 
SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Sosyal Güvenlik 
haftası etkinlikleri kapsamında Odamız 
Yonetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret 
etti. 
 
SGK İl Müdürü Nurettin Nacar konuşmasında; 
“Her yıl Mayıs ayının 2. Haftası içinde kutlanan 
Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bu yıl 16-
22 Mayıs tarihleri arası Sosyal Güvenlik haftası 
olarak kutlanmaktadır. Sosyal Güvenlik 
tarihinin en önemli ve en büyük reformlarından 
biri olan 'Sosyal Güvenlik Reformu' ile SSK, Bağ-
Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında 
birleştirilmiştir. Bu suretle; üç ayrı Kurumla 

sunulan ve sigortalıların çalıştıkları 
statüler itibariyle ayrı emeklilik ve 

sağlık sistemlerine tabi olduğu, bazı kesimlerin 
sağlık sigortasından hiç yararlanamadığı bir 
sosyal güvenlik sisteminden, tek çatı altında 
birleşen ve ülkemizde yaşayan tüm insanların 
genel sağlık sigortası kapsamına alındığı bir 
sisteme geçilmiştir. "Ülkemiz, dünyaya örnek 
teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır"  dedi.  
 
SGK İl Müdürü Nurettin Nacar’ın ziyaretine 
Odamız Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdurrahman Çuhadar katıldı. 
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KOCAELİ VALİSİ SEDDAR 

YAVUZ’A ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan 
Yılmaz ve Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı tarafından Kocaeli 
Valisi Seddar Yavuz’a ziyaret gerçekleştirildi.  
 
Söz konusu ziyarette Pazar yerlerinin hazırlığı, 
denetimler ve uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi 
yapıldı. 
 
Ziyaret sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayımlanan ‘Pazar Genelgesi’ne göre, Pazar 
yerleri 8 ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri 
10:00- 17.00 saatleri arasında açık olacaktır 
kararından sonra açıklamada bulunan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Meyve 
sebze halimiz fiyat ve stoklarıyla pazara hazır. 
Bu kararı hem ekonomik hem de sosyal açıdan 
çok olumlu buluyoruz ancak pazarcı esnafımıza 
ve vatandaşlarımıza büyük sorumluluklar 
düşüyor” ifadelerine yer verdi. 

 
 
Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile de açılma 
öncesi bir araya gelerek Pazar yerlerinin 
hazırlığı, denetimler ve uygulamalarla ilgili bilgi 
alışverişi yaptık. Sayın Valimiz hem ekonominin 
hem de toplumun sağlığı için mesai harcıyor. 
Kendilerine bir kez daha teşekkür ederken, tüm 
yönleriyle sıkı tuttuğumuz sürecin, sorunsuz 
ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ancak pazarcı 
esnafımıza ve vatandaşlarımıza pandemi 
kurallarının uygulanması yönünde büyük 
sorumluluklar düşüyor. En küçük bir zafiyete 
bile mahal verilmeyeceğini ümit ederek, 
kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” 
ifadelerine yer verdi. 

 

TİCARET BAKANIMIZ MEHMET MUŞ’A  

GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ 

 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Ticaret Bakanlığı görevine atanan Mehmet 
Muş’a görevinde başarılar diledi. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından kabinede yapılan değişiklikle birlikte 
Ticaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş 
getirildi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Necmi Bulut, yeni bakan Mehmet Muş ile ilgili 
mesaj yayınlayarak görevinde başarılar 
dileyerek “Yeni bakanımız Mehmet Muş’un 
başarılı bir görev yürüteceğine yürekten 
inanıyoruz. Biz de KOTO olarak, ilimiz iş 
insanlarının bakanlıkla ilgili taleplerinin hayata 
geçirilmesi için köprü olmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerine yer verdi.  
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EGE VE MARMARA BÖLGESİ ODA/BORSA BAŞKANLARI İLE 

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile konferans 
aracılığıyla gerçekleştirilen Ege ve 
Marmara Bölge toplantısına Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
katılım sağladı.  
 
Toplantıda Bölge Oda/Borsa Başkanları 
ile istişarelerde bulunuldu. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, pandeminin 
başlangıcından bu yana tüm Oda/Borsa 
Başkanlarının üyelerinin nabzını 
tuttuğunu, kendisinin de Bölge Oda ve 
Borsa Başkanlarından bilgi alarak Türk iş 
dünyasının sıkıntılarını ilgili makamlara 
aktardığını anlattı. 
 

 

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE EŞ MESLEK 

KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız 13. Meslek Komitesi (Akaryakıt) ile 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası katılımları ile 
zoom programı üzerinden geçtiğimiz günlerde Eş 
Meslek Komite toplantısı gerçekleştirildi. 
 
13. Meslek Komitesi (Akaryakıt) Başkanı Hasan 
Öztürk, Komite Başkan Yardımcısı İsmet Temizel, 
Meclis Üyesi Cevat Yıldız ve Komite Üyelerimiz 
Davut Gözübüyük ve Ercan Çelebi’nin katılım 
sağladığı Eş Meslek Komite toplantısında 
sektörle ilgili değerlendirmeler yapıldı. 
 
 

ODAMIZDAN KİRA, VERGİ VE SGK ÖDEMELERİNİN 

ERTELENMESİ TALEBİ 
 

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 
sonrası yapılan açıklama ile 29 Nisan 
2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri 
arasında ‘Tam Kapanma Kararı’ 
alındı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 

de tam kapanmanın detayları belli olurken, 
üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri, 

sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin dışında 
kalan tüm işletmelerin kapanması kararı alındı. 
Bununla birlikte, “10.00-16.00 saatleri arasında 
sayıları banka yönetimlerince belirlenecek 
şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet 
verecek olan banka şubeleri ile çalışanları” 
karardan muaf tutuldu. 
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
esnaf ve tüccarın tam kapandığı bir dönemde 
bankacılık faaliyetlerinin de düzenlenmesine 
acil ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda 
Bankalar Birliği’nden ivedilikle adım 
beklediklerini ifade ederek “Bankaların, ticari 
alacak ve kredi ödeme işlemleriyle ilgili 
düzenleyici kararlara ihtiyaç duyulduğunu 
görüyoruz. Çünkü tam kapanmadan muaf 
tutulmayan iş insanlarının bankalara ulaşmada 
yaşayabilecekleri zorluklar ve akabinde 
karşılaşabilecekleri yaptırımlarla, muaf 
işletmelerin kaynak talepleri, kent ekonomisini 
tedirgin etmektedir. Bu sebeple, 17 günlük tam 

kapanma süresi boyunca; mevcut kredilerin ve 
kredi kartı ödemelerinin bir dönem 
ertelenmesi, çekler ve ticari alacaklarla ilgili de, 
hem borçlu, hem alacaklıyı mağdur etmeyecek 
planlamaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 
kira, vergi ve SGK ödemelerinin de ertelenmesi 
gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
yeniden başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nde 
yeni başvuru alınmayacağını, 2020 yılında 
yapılan başvuruların, tüm şartlarını koruyarak 
devam edeceğini ifade ederek, “Kısa Çalışma 
Ödeneği mevcut şartlarıyla devam edecek” 
dedi.  

 

ODAMIZDAN DESTEKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
tarafından, çek ibrazının ertelenmesinin ve 5 
milyar lira bütçeli yeni destek programının 
ekonomi çevrelerinde memnuniyetle 
karşılandığını ifade ederken, "Destek 
programına lokanta, kafe ve giyim sektörlerinin 
de dahil edilmesi" ihtiyacını gündeme getirildi.   
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
17 günlük tam kapanma sürecinde ekonomide 
mağduriyet yaşanmaması adına yapılan 
düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Odamızın, Tam Kapanma Kararı ile birlikte 
gündeme getirdiği ve tüm mercilere 
girişimlerde bulunduğu, çeklerin ibrazının 
ertelenmesi kararının çok önemli olduğuna 
vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, "Düzenlemeye göre, vadesi gelen 
kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında 30 
Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına denk 
gelenlerin tahsili ertelenecek. Ayrıca bu tarihler 
arasında icra ve iflas takibi yapılamayacak, 
ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış 
takipler duracak.  
 
Yine ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 
Mayıs arasına denk gelen çekler için de bu 
tarihler arasında ibraz işlemi yapılmayacak. 
Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için 
ibraz işlemi yapılabilecek. Ayrıca, Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Yasası kapsamına giren 

kamu idarelerinin kamu hukukundan 
veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 
da bir ay süreyle icra iflas takibi yapılamayacak" 
ifadesine yer verdi.  
 
KOSGEB vasıtasıyla yapılacak olan 5 milyar lira 
bütçeli yeni destek programının da çok önemli 
olduğunu ancak destekten faydalanabilecek 
sektörlerin genişletilmesi gerektiğini ifade eden 
Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira 
bütçeli yeni bir destek programı 
başlatılmıştır.   Salgın sebebiyle gelir  kaybına 
uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını 
koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 
mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji 
alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu 
desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 
bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl 
geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu 
destekten faydalanabilecektir. Şartları taşıyan 
mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs 
Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden 
KOSGEB aracılığıyla başvurularını 
yapabilecektir. Destek biz iş dünyasını oldukça 
mutlu etmiştir ancak, kapanmadan en çok 
etkilenen ve neredeyse yüzde 100 kapalı olan 
kafe ve lokantalar başta olmak üzere, giyim 
mağazalarının da bu destek programına dahil 
edilmesini bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi. 
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CO-MATCHİNG İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ETKİNLİĞİ 

25 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞECEK 

 “KÜRESEL FIRSATLARA AÇILAN KAPINIZ” 

 
Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde organize edilen Co-Matching ikili iş görüşmeleri 
etkinliği, 25 Ağustos 2021 tarihinde b2match platformu üzerinden online olarak gerçekleşecektir. 

 

 

 

 

Bu seneki Co-Matching 

etkinliğinde, bulunduğunuz 

ortamdan sisteme online 

bağlanarak ilgili sektörlerde 

faaliyet gösteren yabancı firma 

temsilcileri ile görüşmelerde 

bulunabilecek ve olası işbirlikleri 

değerlendirebileceksiniz. 

 
Kayıt için son gün:  
23 Ağustos 2021     

 
Etkinlik Tarihi: 25 Ağustos 
2021 
 

İletişim:  

 

Yelda KANPARA -

ykanpara@abigemdm.com.tr 

Burak ÇAKIR - 

bcakir@abigemdm.com.tr 

Özlem ÇİÇEK – 
ocicek@abigemdm.com.tr 
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KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE  

ODAMIZ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ … 

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

 

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI 

İŞYERLERİNDE/OFİSLERDE 

ASILMASI GEREKEN BROŞÜR 

Koronavirüs kapsamında kapalı işyerlerinde/ofislerde alınması gereken önlemlere ulaşmak 

için tıklayınız. 
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    KOLOMBİYA 

   Resmi Adı: Kolombiya Cumhuriyeti 
     Nüfus: 51,39 milyon 
     Dil: İspanyolca 
     Yüzölçümü: 1.038.700 km2 
     Başkenti:  Bogota 
     Yönetim Biçimi: Başkanlık Sistemi 
     Başbakan: Ivan Duque 
     Para birimi: Kolombiya Pesosu 
 

 
Kolombiya, Orta ve Güney Amerika arasında bir bağlantı noktası olması dolayısıyla stratejik bir konuma 
sahiptir. Yüzölçümü bakımından Latin Amerika ülkeleri arasında 5. büyük ülke olan Kolombiya’nın 
Pasifik Okyanusu’na ve Karayip Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. 
 
 
Kolombiya Cumhuriyeti başkanlık sistemi ile yönetilen merkezi idareye sahip, 32 idari bölge ve başkent 
Bogota’nın içinde bulunduğu 1 merkez bölgeden oluşan bir ülkedir. Kolombiya’da Devlet Başkanı, hem 
hükümetin hem de devletin başı olup, görev süresi 4 yıldır. Yaklaşık 51,4 milyon nüfusu ile Kolombiya, 
Latin Amerika’da Brezilya ve Meksika’nın ardından en fazla nüfusa sahip 3. ülkedir. Kolombiya’nın resmi 
dili İspanyolca olup, Kolombiya dünyada İspanyolca konuşan nüfus açısından Meksika’nın ardından 2. 
Ülkedir. Ülkeye ilk gelen Avrupalı göçmenler İspanyollar olup, diğer Avrupa ülkelerinden (İtalya, 
Almanya, Fransa, İsveç, Polonya ve Rusya gibi) ve Venezuela’dan da göçler yaşanmıştır. 23,7 milyon 
civarındaki toplam işgücü ile Kolombiya, dünyada 28. Sıradadır ev İşgücünün %17’si tarım, %21’i sanayi 
ve %62’si hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Nüfusun %33’ü yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranının 2021 yılında %12,8 olacağı ve işsizliğin 
yüksek olduğu ülkeler arasında 17. sırayı alacağı tahmin edilmektedir. (IMF-2021) 
 
 
Petrol, doğal gaz, kömür, demir cevheri, nikel, altın, bakır, elmas ve hidroelektrik, ülkenin başlıca doğal 
kaynaklarıdır. 
 
 
TÜRKİYE’NİN KOLOMBİYA’YA İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 
 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET DENGESİ 

2017 184.675.447 1.610.651.938 1.795.327.385 -1.425.976.491 

2018 241.541.595 1.888.538.792 2.130.080.387 -1.646.997.197 

2019 248.743.554 1.462.827.952 1.711.571.506 -1.214.084.398 

2020 208.881.438 998.220.919 1.207.102.357 -789.339.481 
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Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2021 
 
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı 
 
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti. 
 
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2021 
 

 
Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti 
 
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 
ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın 
yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli 
mal ve hizmetler oldu. 
 
Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu 
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile 
eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 
2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık, %2,57 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu. 

 
Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş 
gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise 
artış gerçekleşti. 

 
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık %0,79 arttı 
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir 
önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 
ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti. 
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İŞ BİRLİKLERİ  
 

İHRACAT 

ÜLKE  

     POLONYA 

TEKLİF TARİHİ 23.05.2022 
 

TEKLİF NO  
202100161 

 

NACE KODLARI  16 –   Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); 
saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların 
imalatı 

  22 –  Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

 25 –   Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 

 41-  Bina inşaatı 

 46-  Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 

1999 yılından beri Polonya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde inşaat sektöründe imalat işleri ile uğraşan firmamız. 

Türkiye’de Temel kalıp ve diğer kalıp malzemeleri imalatı yapan firmalar ile iş birliği yapmak istiyoruz. İlgilenen 

firmalar Şirket müdürümüz Numan ÖZTÜRK ile iletişime geçebilirler. 

  

 

   İTHALAT 

ÜLKE  

              TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ  
31.08.2021 

TEKLİF NO  
202100175 

 

NACE KODLARI  20 - Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

Ürün gruplarımız aşağıdadır;  

*Bulaşık yıkama grubu  

*Çamaşırhane grubu  

*Genel temizlik grubu  

*Halı temizleme grubu  

*Oto yıkama grubu  

*Aspirin temizleme grubu  

*Kişisel bakım grubu  

*Kağıt grubu  

 


