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HABERLER

İLİMİZ ODALARI 
MÜŞTEREK TOPLANTIDA BULUŞTU

ODAMIZ GİRİŞİMLERİ İLE 
“TÜRK KAHVESİ”NİN ARTIK BİR STANDARDI VAR
2019 yılında başlatmış olduğumuz Türk Kahvesi Standardizasyon çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

İlimiz Odaları müşterek toplantıda bir araya geldi. İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde iş dünyasının sorunlarının 
çözümüne yönelik birlikte hareket edilmesi adına ilimizde 
bulunan TOBB’a bağlı 4 Oda istişare etmek üzere 12. İl Odaları 
Müşterek toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; Odamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep 
Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve tüm Odaların 
Yönetim Kurulu Üyeleri katılım gösterdi.

“İl Odaları Müşterek Toplantısı” ilimiz Odaları katılımcılarının 
tanışmasıyla başladı. Tanışmanın ardından içinde bulunduğumuz 
koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan olağanüstü durumda 
ilimiz adına yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü.  Verimli geçen 
toplantı ilimiz için güzel işbirlikleriyle ve 4 Oda başkanın bir 
araya gelerek gündem maddelerini görüşmesiyle son buldu.

Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimize ve şehrimize değer 
katan projeler üretmek, hizmet kalitesini sürekli geliştirmek 
ve üyelerimizi küresel ekonomi ile bütünleştiren, ticari fırsatlar 
oluşturan dinamik bir kurum olmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin hem kültürel 
hem tarihi hem de marka değeri yüksek bir kahvesi olan ve 
aynı zamanda 500 yıldır süregelen Türk Kahvesinin tanıtılması 
ve ticari faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla 2019 yılında 
başlattığımız Türk Kahvesi Standardizasyon çalışmalarımız 
başarıyla sonuçlanmıştır. TSE 13423 Kahve Standardı ve TSE 
13904 Kahve Pişirme Standardı yayımlanmıştır. 

Odamız Kahve Sektörünün sorunlarını, çözüm önerilerini ve 
sektörün geleceğini tespit etmek üzere 2019 yılında “Kahve 
Sektörü Çalıştayı” ve “Türk Kahvesi Standardizasyon ve 
Prensipleri Çalıştay”ı düzenlemiştir. Bu çalıştaylar sonucunda 
anlaşılmıştır ki, ülkemizi geliştirmek isteyen kahve sektörü 
temsilcisi iş insanlarının birçok sorunun yanında, Türk 
Kahvesi tanıtımı ve markalaşmasının önünde birçok engel 
bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi de Türk Kahvesinin 
Standardizasyon ve Prensiplerinin belirlenememiş olmasıdır. 
Bu gereklilikten hareketle Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz, Meclis Üyemiz Eray Bodur, Okan 
Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Cenk Girginol 
ve Kahve Eğitmeni ve Coffeetopia firma yetkilisi Şerif Başaran
işbirliğinde Türk Kahvesinin Standardizasyon ve Prensiplerinin 
oluşturulması adına TSE’ye girişimlerde bulunmuştur.

“Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği” adı altında 2013 yılında 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesine giren Türk kahvesi için standart çalışması yapılması, 

standartlarının belirlenmesi ve bu standartların ülkenin konu ile 
iştigal eden ticari kişi ve kurumlarının menfaatlerinin korunması 
açısından uluslararası alanda kabul edilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bilindiği üzere kahve, dünyada sudan sonra en 
fazla tüketilen ikinci içecektir ve petrolden sonra ticaret hacmi 
en yüksek olan ikinci üründür. Kahvenin dünyadaki yıllık toplam 
ihracat değeri 100 milyar dolar civarındadır ve bu yalnızca 
kayıt altına alınan rakamdır. Dünyada her gün 7 milyar bardak 
kahve tüketilmektedir. Bu veriler ışığında Türkiye’nin 500 yıldır 
süregelen Türk Kahvesinin tanıtılması ve ticari faaliyetlerine 
katkı sağlanması çok önemlidir. Artık Türk Kahvesinin bir 
standardı vardır, ülkemize ve ülkemiz kahve sektörüne hayırlı 
olsun.
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Gerçekleştirilen “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”na Odamızı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut ve Genel 
Sekreterimiz Mert Anlıpak katılım göstermiştir.

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 Şurası’nın açılışında yaptığı konuşmada; “Bu 
sene pandemi nedeniyle Genel kurul yapamadık. Ama sağolun, 
sorunlarımızı dinlemek, çözüm yolları üzerine istişare etmek 
üzere Ekonomi Şurası gerçekleştiriyoruz. Türk iş dünyasının 
kalbine hoş geldiniz” dedi.

Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, 
Oda ve Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri, Kadın ve Genç 
girişimciler ile Genel Sekreterler olmak üzere yaklaşık 3 bin 
kişinin izlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Pandemi sürecinde 
hepsi yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin sorunlarını 
çıkardılar, öneriler hazırladılar. Yerelde hangi ekonomik 
sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarılarına 
kadar üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz de, 
acil yapılması gerekenleri, saat kaç olursa olsun Bakanlarımıza 
ilettik. Tabandan tavana müthiş bir çalışma ortaya koyduk. 
Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Önlerindeki sorunları, piyasa ekonomisi kurallarına 
uygun şekilde çözeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:      

“Salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin yol açtığı 
sıkıntıların elbette farkındayız. Devlet olarak elimizdeki imkanları 
sonuna kadar kullanarak bu sıkıntıları azaltmanın gayreti 
içindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl tüm bu zorlukları geride 
bırakmış olarak bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz. 
Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyoruz ama milletimize 
olan güvenimiz, enerjimiz, şevkimiz, azmimiz daha da büyüktür. 
Ülkemizi bugünkü bölgesel ve küresel liderlik seviyesine sizlerle 
birlikte getirdik. İnşallah yaşadığımız sıkıntıları yine sizlerle 
birlikte aşacak, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefine 
ulaşacağız.” dedi.

Erdoğan, Oda ve Borsa başkanlarıyla bir araya gelmekten 
duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, iş dünyasına, esnaf ve 
sanatkarlara, üreticilere, tüm sektörlere hayırlı ve bol kazançlar 
diledi.

Açılış konuşmalarının ardından TOBB ETÜ Hatıra Ormanı’na 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına çınar ağacı dikildi 
ve birçok odaya söz verilerek iletmek istedikleri sorunlar ve 
çözüm önerileri dinlendi.

TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA YAPILDI
Odamızın da aralarında bulunduğu 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sayın  
Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Türkiye Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdi. 
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Odamız pandemi sürecinde de üyelerinin yanında olmaya 
devam ediyor. Bu süreçte üyelerimizden gelen sorunları ilgili 
kurum ve kuruluşlarla paylaşarak anında çözüme kavuşturmak 
için çalışmalarını sürdüren Odamız, ticari faaliyetlerini sürdüren 
kafe ve restoran işletmelerinin dezenfektan ihtiyacına yönelik 
bir çalışma başlattı. Çalışma ile Odamız üyelerine Hijyen standı 
hazırlanarak dağıtıldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan 
Yardımcımız Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf 
Erenkaya, Meclis Üyelerimiz Eray Bodur, Kadir Çetin, Yaşar 
Can ve Mehmet Yıldırım Odamız 16. ve 20. Meslek Komitesi 
üyesi 81 kafe ve restoran işletmesinin pandemi sürecinde en 
çok desteğe ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri olan dezenfektan 
ihtiyacına yönelik olarak hem hijyen standı dağıttı hem de 
firmalarımızın sorunlarını dinlediler.

HABERLER

ODAMIZ KAFE VE RESTORAN İŞLETMESİ SAHİBİ 
ÜYELERİNE HİJYEN STANDI DAĞITTI

Odamız Meclis ve Komite Üyeleri “7256 sayılı Yapılandırma 
Kanunu Bilgilendirme Toplantısı”nda bir araya geldi. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel 
Tebliği” 27 Kasım 2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Birimi Müdürü Sayın Gülşen 
Erdoğan, Kocaeli İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Mehmet Sarı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanları Sayın Veli 
Örengül ve Sayın  Gökhan Özecik’in konuşmacı olarak katıldığı 
toplantıda 7256 sayılı kanunla birlikte Gelir İdaresi ve  SGK’nın 
uygulamalarında yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdiler.

Sözkonusu toplantıda; Kapsam, Avantajlar, Ödemeye İlişkin 
Bilgiler, Belediyelere İlişkin Düzenlemeler, İl Özel İdareleri ve 
Spor Kulüplerine Özel Düzenlemeler, Fark İşçilik Borçları, Borcu 
Yoktur Yazıları, Hacizlerin Kaldırılması, BAĞ-KUR Sigortalarının 
Hizmetlerinin Durdurulması ve İhya, Genel Sağlık Sigortasına 
Özel Düzenlemeler, Rücu ve Yersiz Ödemeler, Yapılandırmanın 
Bozulması, Genel Uygulamaları, Başvuru Süreci ve şekilleri 
başlıklarına değinildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut toplantının 
açılış konuşmasında; “7256 sayılı yapılandırma kanununa 
istinaden Odamız aidat asılları ödendiği takdirde bunlara 
ait gecikme zamları silinecek ve aidatların 6 taksit imkanı 
ile ödenmesi mümkün hale gelecektir. Bu uygulamadan 
yararlanmak isteyen üyelerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar  

başvuru yapabileceklerdir. Ancak bu uygulamayla ilgili TOBB’un 
teknik düzenlemeleri devam etmektedir. Tamamlandığı an 
üyelerimize duyuracağız ve aidat ödemeleri ile ilgili ödemeler 
Şubat itibari ile başlayacaktır.

Diğer yandan; “Yapılandırma Kapsamında Giren Borçlar” 
başlığı altında ifade edilen kamu alacaklarının borçlularının da 
31/12/2020 tarihine kadar ilgili idareye (vergi dairesi/
SGK) başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulamalardan 
yararlanmak için biran önce başvurularımızı yapalım ve bu 
fırsatı kaçırmayalım. Bu olağanüstü salgın döneminde ve bu 
belirsiz ortamda önümüzü görebilmemiz için ayakta kalmalıyız” 
dedi.

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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Rusya Federasyonu Nizhny Novogorod Bölgesi Sanayi 
Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Vladamir Balakin ve 
beraberindeki heyet; Nizhny Novogorod Bölgesi Sanayi Ticaret 
Odası Genel Müdürü İvan Razuev, Nizhny Novogorod Bölgesi 
İhracatı Geliştirme Merkezi Direktörü Sergey Zvonkov ile Rusya 
Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği Temsilcisi Artur 
Leontev Türk Rus ekonomik ve ticari ilişkileri ile işbirliği yapılacak 
alanlarda görüş alışverişinde bulunmak üzere Odamıza ziyaret 
gerçekleştirdi.

Odamız ile Rusya Federasyonu Nizhny Novogorod Bölgesi 
ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan 
ziyarette Odamız Yönetim Kurulu Başkanının yanı sıra Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 
Akif Şen, Ömer Efe ve Yusuf Erenkaya’da ev sahipliği yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut, Rusya Federasyonu 
Nizhny Novogorod Bölgesi heyetini Odamızda ağırlamaktan 
memnuniyet duyduklarını belirterek, ‘Nizhny Novogorod 
Bölgesi ile ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve işbirliğinin 
artması için çaba göstereceğiz. Kocaeli’de ve Nizhny Novogorod 

Bölgesinde öne çıkan belli sektörlerde iş insanlarını buluşturmak 
için online iş görüşmeleri düzenleyeceğiz. Kocaeli’den iş 
insanlarının Nizhny Novogorod Bölgesinde yatırım ve ticaret 
yapması için KOTO bünyesinde oluşturduğumuz “İhracat Destek 
Ofisi” aracılığıyla gereken desteği vereceğiz’ açıklamalarında 
bulundu.

HABERLER

RUSYA FEDERASYONU NİZHNY NOVOGOROD 
BÖLGESİNDEN ODAMIZA İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in ziyaretinde Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, 
Yusuf Erenkaya ile 10. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil 
İbrahim Yalnız’ da hazır bulundu.

Kocaeli genelinde çalışma ziyaretleri yaptıklarını belirten Kocaeli 
Milletvekili Emine Zeybek KOTO tarafından son dönemde 
yapılan çalışmalar, güncel ve genel ekonomik konularda bilgi 
aldı. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı da ziyaretlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kocaeli Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Emine Zeybek çalışma ziyaretleri kapsamında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’a ziyaret gerçekleştirdi.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ EMİNE ZEYBEK 
ODAMIZA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ



6 İŞ DÜNYASI 2020

HABERLER

Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarma 
operasyonu zaferle sonuçlandı. Kardeş ülke Azerbaycan 
tarihi bir zafer yaşadı, Rusya’nın aracı olduğu anlaşma ile 
Ermenistan’ın 1993’ten beri işgal altında tuttuğu 7 rayonun 
tamamı ve Dağlık Karabağ’ın bir bölümü Azerbaycan’a iade 
edilecek. Odamız Ekim ayı meclisinde de, Azerbaycan şarkıları 
ve bayraklarıyla Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırı 
kınanarak Azerbaycan’a destek mesajları verildi. Türkiye ile 
Azerbaycan iki ayrı ülke tek bir millettir, bu zafer hepimizindir, 
kutlu olsun.

Odamız Ekim Ayı Meclis Toplantısı gündemin görüşülmesinin 
ardından Odamız meclis üyelerinin teklif ve temennileri 

ile sonlandırıldı. Meclis Üyemiz Kadir Çetin, 11 Pişmaniye 
üreticisinin bir araya gelerek ‘Pişmaniye Üretim Tesisi’ inşaat 
çalışmalarını sürdüğünü Pişmaniye Kooperatifinin de  kuruluş 
işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut ve yönetimine gösterdikleri destek 
için teşekkür etti. Daha sonra söz alan Meclis Üyemiz Yaşar 
Can’da pişmaniyeci esnafına dağıtılması için hijyen panelleri 
yaptırıldığını bunun içinde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi 
Bulut ve yönetimine teşekkür etti.

Kocaeli Ticaret Odasının Ekim Ayı Meclis Toplantısında ayrıca 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken ve meclis üyelerinin 
Mevlid Kandilleri de tebrik edildi.

AZERBAYCAN’IN ZAFERİNİ 
YÜREKTEN TEBRİK EDERİZ

Ziyarette Odamız Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Akif Şen ve Yusuf Erenkaya da hazır bulundu.

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’a kuruluştan bu yana yapılan teşkilatlanma 
çalışmaları ve genel ekonomik konularda görüşlerini aktardı. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı da Odamız faaliyetleri hakkında 
kısaca bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini 
dile getirdi.

İlimizin istişare merkezi olan Odamız misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç İl Yönetim Kurulu 
üyeleriyle Odamıza ziyaret gerçekleştirdi. 

DEVA PARTİSİNDEN 
ODAMIZA ZİYARET
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İkinci el motorlu kara taşıtı alımı satımı yapanlar veya bu 
sektöre yeni girecek olanlara yetki belgesi alma zorunluluğu ve 
buna bağlı olarak da Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu 
getirilmiştir. Buna istinaden Odamız üyelerinin talepleri 
doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak 
üzere kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri 
A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) tarafından Odamız işbirliğinde sınavlar 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Bu kapsamda 23-24-25 Ekim 2020 tarihlerinde Odamızda 
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Yapan veya yapacak olanların 

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” almasına yönelik Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavı 79 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Mesleki 
yeterlilik belgelendirme sınavlarına yönelik çalışmalarımız hem 
motorlu kara taşıtları hem de taşınmaz ticareti için sürmektedir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI ODAMIZDA YAPILDI

Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Abdurrahman Çuhadar ve Meclis Başkan Yardımcımız 
Hüseyin Avni Aslan ilimizde gerçekleştirilmesi istenen kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında imar Düzenlemeleri, çatı 
ve bahçe dubleksleriyle ilgili Kandıra Belediye Başkanı Adnan 
Turan’ı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ve Körfez 
Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti. Odamız heyetine 
Körfez Ticaret Odası Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar da eşlik etti. 

İlimiz de yaşanacak olası bir deprem öncesinde kentsel 
dönüşüm çalışmalarına başlanması ve gerekli önlemlerin 
alınması adına girişimlerde bulunan Odamız heyeti, bu konuda 
yapılabilecek işbirliğinin önemine değindi. İlimizde tüm kamu 
kurumlarının işbirliği içerisinde hareket etmesi ve konunun 
biran önce sonuca kavuşturulması hem ilimiz hem de ülkemiz 
adına sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. 

Türkiye çapında örgütlenen Çek Yasası Mağdurları Platformu 
Temsilcileri Haydar Zirek, Mustafa İrşat Kanca, Muammer Zora 
ve Tarkan Demirci Odamıza ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyarete Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer 
ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Akif Şen ve Yusuf Erenkaya ev sahipliği yaptı. Çek 
Yasası Mağdurları Platformu Temsilcisi Haydar Zirek, yaptıkları 
ziyarette Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’a 
konuyla ilgili detaylı bilgi verdi. Çek Yasası Mağdurları Platformu 
temsilcileri olarak yaptıkları girişimleri ve yaşanan sıkıntılarla 
çözüm önerilerini anlattılar. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
da bu sorunların çözümü adına Oda olarak gerekli girişimlerde 
bulunarak ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını dile 
getirdi ve ziyaretten dolayı memnuniyetlerini iletti.

ÇEK YASASI MAĞDURLARI PLATFORMU 
TEMSİLCİLERİNDEN ODAMIZA ZİYARET

ODAMIZDAN 
BELEDİYELERE ZİYARET
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan 
ortak açıklama ile “Mikro İşletmeler Destek Paketi” hayata 
geçirilmiştir. Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi 
döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu bankalarınca 
uygulamaya alınan “Mikro İşletmeler Destek Paketi” ile 
KOBİ’lere 100 bin liraya kadar kredi limiti sağlanacaktır.

Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ’lerin başta maaş ve 
kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması 
böylelikle KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle 
beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki 
nakit akışının korunması hedeflenmiştir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar 
vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak 
krediden, cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar 
yararlanabilecektir.

1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye 
kadar limit açılan kredide,
1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan 
işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacaktır.

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit 
olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lik kısmı 
ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve  
satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecektir. 
Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi 
temel giderleri karşılanmış olacaktır.

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme 
Kredisi’nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan 
borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal 
alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit 
çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri 
üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecektir.

KAMU BANKALARINDAN KOBİ’LERE 
YENİ DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen ile Basın İlan 
Kurumu Kocaeli Şubesinden Gökhan Özdemir’inde katılım 
gösterdiği ziyarette Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü 
Salih Yalçıntaş kurumunun çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi 
verdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ziyaretleri 
dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek yeni görevinin 
kendisine ve ilimize hayırlı olmasını temenni etti.

Odamız misafirlerini ağırlamaya Ekim ayında da devam etti. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut BİK-Basın İlan 
Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğüne bir süre önce atanan Salih 
Yalçıntaş’ı ağırladı.

BASIN İLAN KURUMU ŞUBE MÜDÜRÜNDEN
ODAMIZA ZİYARET
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“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarihli 
ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Kanun ile Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus 
para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para 
cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen 
para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine 
alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek 
ve yapılandırılan vergi borçları 18 taksitle ödenebilecek. 

Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, 
belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yılsonuna kadar 
başvuru yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler 
de şubat ayında başlayacak.

Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la mücadele kapsamında 
Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun 
kapsamı dışında tutulacak.

- Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma 
Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para 
cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.
- Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler yapılandırılacak.
- TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi 
Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor.
- Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak 
hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira 
alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün 
sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda 
olmayacak.

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı 
dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. 
Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme 
süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

İSTİHDAM TEŞVİKİ VE BORÇ YAPILANDIRMASINA 
İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Yapılandırmadan nasıl yararlanılacak?

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Hangi cezalar kapsam dışı?
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Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit 
süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte 
ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

Belediyeler için 120 aylık bir ödeme planı öngörüldü. Özel idareler ve spor kulüplerine yetmiş iki aylık bir dönem verildi, bu 
kapsamda borçlarını 36 taksitte ödeyebilecekler.

Mükelleflerin davasına konu olan alacaklar da açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla yapılandırmaya konu olabilecek. Bu 
durumdaki mükellefler, öngörülen sürede başvurarak yazılı olarak davadan vazgeçtiklerini beyan edecekler.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene 
ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

2018 yılında çıkan yapılandırma kanununun 13. taksit ödemesi yapılmış durumda. Bu yapılandırmada halen borcunu ödemeye 
devam edenler isterlerse, yeni kanun kapsamına gelebilecek. Böyle bir durumda yaptıkları ödemeler eski kanun çerçevesinde 
yararlandırılacak, kalan borç yeniden hesaplanarak bu kanuna getirilecek ve yeniden bir ödeme süresi kazanmış olacaklar. Daha 
önceki yapılandırmalarda hakkını kaybetmiş borçlular da, ödemedikleri tutarlar için başvuru yapabilecek.

Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle çalışmaları 
halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre içinde sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İşe dönüş 
teşviğinden 200 bin kişinin yararlanması öngörülürken, bu desteğin işsizlik sigortası fonuna maliyeti 190 milyon lira olarak 
hesaplanıyor.

Kanunla yapılan diğer bir düzenlemeye göre; İşsizlerin yeniden istihdamı ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların da istihdam 
edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK’ye bildirilmeksizin 
çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma 
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek. Başvuruda bulunanlardan işverence işe 
alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz 
konusu şartlar dâhilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak.

31/8/2020’den önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para 
cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar da yapılandırılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası için 
gelir testine hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacak. Genel 
Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme 
faizinin tamamından vazgeçilecek.

Bağ-kurlular için de düzenleme yapılacak. Yasa yürürlüğe girdikten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya 
yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise 
yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecek.

Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı?

Belediyelerin ve spor kulüplerinin SGK’ya olan borçları nasıl yapılandırılacak?

Davadan vazgeçme şartı

Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021’e kadar uzatılıyor

Borçluların önceki kanunlar çerçevesinde yapılandırdıkları borçları 
ne olacak?

Yapılandırma taksitlerinin bir kısmı ödenemezse ne olacak?

200 bin kişi işe dönüş desteğinden yararlanacak

Sosyal güvenlik kapsamında hangi borçlar nasıl yapılandırılacak?
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SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin ücret ve ücrete bağlı hakları 
hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha 
önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar için borç çıkarılmayacak. SGK’ya bildirmeden istihdam ettiğini kabul 
eden işverenlere, bu dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, 
işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek.

Pandemi döneminde Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına 
ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret 
desteği sağlanacak. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak 
sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olacak.

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri 
malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara vergi muafiyeti sağlanacak.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki 
banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle 
hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Tam mükellef gerçek kişilerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo 
taşımacılığı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında 
elde ettikleri kazancın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak. Bu indirimden yararlanılabilmesi 
için bu kapsamda sayılan, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin 
sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya 
da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve 
en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2 
milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi 
zamanlı işçi çalıştırması gerekiyor. Bu düzenlemeden 4 bin bireysel ihracatçının faydalanması bekleniyor.

Halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, 
finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası 
kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç olmak üzere, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında 
işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında ilk defa halka arz edilen kurumların paylarının, ilk defa halka arz edildiği hesap 
döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

-Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi.

-Lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey 
yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen 
hüküm, 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

- Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların 
üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

-Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan 
KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.

İşveren ceza almayacak

Nakdi ücret desteği sağlanacak

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Varlık Barışı

4 bin bireysel ihracatçıya destek

Halka arza destek
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-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanması dolayısıyla UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile 
organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla 
yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna tutuldu.

-1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

-Pandemi tedbirleri çerçevesinde üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi 
gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken 
ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay ertelendi. Ayrıca 1 Temmuz-31 Aralık 2020 döneminde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, 
kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri 
de başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelendi.

- Kooperatifler Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve Tohumculuk 
Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları ertelenebilecek. 

Detaylı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm 

Odamız koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Kasım 2020 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan sokağa çıkma 
yasağından muaf olan kişi ve kurumlarla ilgili önemli bir 
açıklama yayınlayarak, ‘görevimizin başındayız’ çağrısı yaptı.

Koronavirüs vakalarının tekrar artış göstermesiyle beraber 
hafta sonu belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı 
olacağı bildirilmişti. Pandemiyle mücadelede ekonominin 
ihmal edilmemesi adına çeşitli çalışmalar yapan ve kamuoyu 
oluşturan Odamız, kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve 
kurumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Necmi Bulut, kısıtlama sürecinde de ekonominin 
çarklarının tedbirli bir şekilde ama tam gaz işlemeye devam 
etmesi gerekliliğini vurgulayarak, “Kısıtlamadan üretim ve 
imalat tesislerinde çalışanlar muaf tutulmaktadır. Açık olacak 

iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, 
işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi 
ibraz ederek görevlerine devam edebileceklerdir.

Kocaeli Ticaret Odası olarak, bu süreçten ekonomimizin daha 
derin yaralar almadan kurtulabilmesi için var gücümüzle 
çalıştığımızı tüm iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın bilmesini 
arzu ediyoruz. Üyelerimizin geçtiğimiz bu zor dönem içerisinde 
yaşadıkları her türlü sorun ve öneride faydalanabilecekleri üye 
destek masamızın aktif bir şekilde çalıştığını, Oda üyelerimizin 
0 262 322 30 09 numaralı telefondan ve uyedestek@koto.
org.tr  e-posta adresinden üye destek masasına ulaşarak 
destek alabileceklerini vurgulamak isteriz. Bu kısıtlamalarla 
birlikte, salgının kontrol altına alınmasını ümit eder, sağlıklı 
günlere ulaşmayı dileriz.” dedi.

ODAMIZDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF KİŞİ VE 
KURUMLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri 
kapsamında Turizm Destek Paketi için Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ 
ye kefalet limiti tahsis etmiştir. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 
01.11.2021 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır. 

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile bu 
işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri başta 
olmak üzere, sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin 
ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sayede salgının 
nakit akışları üzerindeki olumsuz etkisini azaltarak üretim ve 
istihdam kapasitelerinin korunması hedeflenmektedir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti 
Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi 
sağlanacaktır.

Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, 
azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli 
olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, 
değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak 
belirlenmiştir.

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar: Akbank, 
Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, 
Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB 
Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, 
Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası 
ve Ziraat Bankası’dır.

Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi 
üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri 
ciro aralıklarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Kullandırılabilecek Kredi Ürünleri

Nakit Kredi:
· Taksitli ya da rotatif olarak kullandırılacak krediler
· Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı
· Murabaha ürünleri

Gayrinakit Kredi:
· Kurumsal Kredi Kartı
· Doğrudan Borçlandırma Sistemi
· Tedarik Zinciri Finansmanı
· Mal Alımı Teminat Mektubu

Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti 
Fonu’nun www.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer 
almaktadır.

TURİZM SEKTÖRÜNE HAZİNE DESTEKLİ  
KGF KEFALETLİ DESTEK
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16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ve “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik 
Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bundan sonra Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü’ne yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair 
tüm evrakların KEP üzerinden gönderilebilecektir.

Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına, KEP ile ilgili tüm 
mevzuata, sıkça sorulan sorulara ve diğer hususlara Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun https://www.btk.gov.
tr/kayitli-elektronik-posta-hizmet-saglayicilar  internet 
sayfasından ulaşılabilmektedir.

Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası 
anlaşmayla her biri 1200 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak 
Akkuyu Nükleer Santrali’nin kurulmasına yönelik çalışmalar 
başlamış, Nisan 2018’de ilk ünitenin inşaat lisansı alınması ile 
inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. Halihazırda ilk 2 ünitenin inşaatı 
aktif olarak sürmektedir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 
Akkuyu Nükleer Santrali’nin ihalelerine ülkemiz KOBİ’lerinin 
katılımını artırmak ve bilgilendirme amacıyla, ilgili ihalelerin TOBB 
tarafından yürütülen KOBİ’lerimizin potansiyel iş ortaklarını 

tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme eplatformu 
olan http://www.tobb2b.org.tr adresinde yayınlanmasına karar 
verilmiştir.

Bu kapsamda Akkuyu Nükleer Santraline yönelik ihaleler 
https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php
adresinden takip edilebilmekte, ilgili ihalelere aynı  
zamanda http://www.tobb2b.org.tr  adresinden “İhale ve 
Özelleştirmeler” bölümünde “Güncel İhaleler” başlığı altından 
erişilebilmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda Değişiklik

Akkuyu İhaleleri

Toronto Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Kanada’nın 
tek ikili görüşme fuarı olan Mutfak ve Banyo Ürünleri Fuarı 
(KBC Expo)’nun 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde Toronto Kongre 
Merkezinde gerçekleştirilecektir, bahsi geçen Fuar’da, mutfak 
ve banyo alanında armatürler, malzemeler ve sistemler / bakım, 
iş ve tasarım hizmetleri, dolaplar, zemin kaplama / yer kaplama, 
sıhhi tesisat armatürleri, ev otomasyonu, havalandırma, 
su filtrasyonu, aydınlatma, aydınlatma armatürleri, ticari 
aydınlatma, doğal taşlar ve fayanslara ilişkin güncel ürünler ve 
trendler sergilenecektir.

Fuarın, ikili görüşme ve pazar bilgilerini paylaşma konusunda 
tüm mutfak ve banyo sanayii alanında faaliyet gösteren tüccar 
ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplamak için önemli bir 
platform olduğu ifade edilmektedir.

Fuar kapsamında, Kanada’da mutfak ve banyo endüstrisini 
etkileyen önemli konuları ve eğilimleri küresel perspektiflerden 
ele alan, zengin içeriğe sahip bir konferans programının 

sunulacağı bildirilmektedir. Fuara katılmak isteyen 
şirketlerimizin indirimli ücretten yararlanmak için kayıtlarını 30 
Aralık 2020 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu Fuara ilişkin detaylı bilgilere http://kbcexpo.com/
kbc-brochure-viewer.html  adresinden ulaşılabilmektedir.

Şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri 
ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 
yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri iletişim 
sistemi” başlıklı 29 uncu maddesi ile “SCADA kontrol merkezleri” 

başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin 
SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar 
gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezalar iptal edilecektir.

Kanada Mutfak ve Banyo 
Ürünleri Fuarı

SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü
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Ticaret Bakanlığı’nın bildirisine göre Hamburg Ticaret 
Ataşeliği’nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir haberde; Korona ile 
mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfeksiyon 
maddesi, ilaç, solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği’ne 
(AB) ithalinde vergisinin alınmaması ve gümrük işlemlerinde 
kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın, AB Komisyonu’nun 
28 Ekim 2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararına göre 30 Nisan 
2021 tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu karar kapsamındaki ürünlerin, Korona ile mücadele 
için kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından ithal 
edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartı 
bulunduğu ifade edilmiştir. 

AB’nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün 
İthalatına İlişkin Kararı

07.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Tekstil 
Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ 
çerçevesinde; tekstil, konfeksyion, deri ürünleri ve ayakkabılarda 
sağlığa zararlı azo boyar maddelere ilişkin denetimlerim 
01.01.2021 tarihinden itibaren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol 
Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütüleceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, 2021 yılından itibaren denetim işlemi için 
başvuru yapacak firmaların gecikme yaşamamaları adına 
2011/53 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği uyarınca, 
TAREKS’e kayıt olmaları önem arz etmektedir.

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin 
Denetimine İlişkin Tebliğ Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sektör Meclislerinin 
Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca faaliyetlerine 
devam etmekte olan Türkiye İklimlendirme Meclisi tarafından, 
29 Eylül- 2 Ekim 2021 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek olan  “Uluslararası HVAC&R, 
Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat. Su Arıtma. Yangın, Havuz ve 
Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı ISK-SODEX İSTANBUL 2021 

“i desteklemeye yönelik mutat meclis toplantılarında karar 
alındığı belirtilmektedir.Tasarımcı, uygulayıcı ve tedarikçiler 
ile sektörün tüm bileşenlerinin bir araya getirilerek mevcut iş 
birliklerinin geliştirilmesi ve yeni iş bağlantılarının kurulması 
için en uygun ortamın sağlandığı söz konusu fuara ilişkin 
bilgi notu ekte tarafınıza sunulmakta olup, detaylı bilgiye  
http://www.sodex.com.tr/tr adresinden ulaşılabilmektedir.

ISK-SODEX İSTANBUL 2021

Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, 1 milyar Avro bütçeli “Yeşil 
Mutabakat Çağrısı” 22 Eylül 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu 
tarafından başlatılmıştır. Söz konusu çağrı; 2050 yılına kadar 
Avrupa Kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel 
hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikalar tasarlamayı, karbonsuz 
ekonomiye geçişi ve Ar-ge /yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere 
katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Bahse konu çağrı çerçevesinde,10 alanda 20 konu başlığının 
desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu başlıklarına 
programın ulusal koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknoloji 

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanmış olan, 
“https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-yesil-
mutabakat-green-deal-cagri-programi-yayinlandi” 
web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Çağrının kapanış tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Söz 
konusu çağrıya araştırma kuruluşları, üniversiteler, KOBİ’ler, 
büyük sanayi kuruluşları, finans kurumları, yatırımcılar, sivil 
toplum kuruluşları, ulusal/yerel yönetimler ve sosyal girişimciler 
başvuruda bulunabilecektir.

Ufuk 2020 Programı Green Deal 
(Yeşil Mutabakat) Çağrısı Hk.
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Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği tarafından iletilen yazıda 
Türkiye ve Libya arasında müteahhitlik alanında 13.08.2020 
tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı’na (MoU) ilişkin olarak 
her iki imzacı taraf açısından da söz konusu MoU’nun iç 
onay sürecinin tamamlandığı ve resmen yürürlüğe girdiği 

bildirilmektedir. Başvuruların takibi açısından, Libyalı idarelere 
başvuran firmaların başvuru durumlarına ilişkin bilgilerini 
internet adresimizde bulunan tabloda yer alan formatta TOBB’a 
iletilmesine ihtiyaç bulunduğu ifade edilmektedir.

4 Kasım 2020 tarih ve 31294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun”un 30. Maddesinde alttaki değişikliğe yer verilmiştir:

MADDE 30 – 5996 sayılı Kanunun 40.ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, 
masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır 
ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları üreten, 
ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz 
eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin 
günden beş bin güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin üç yıl 
içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal 
eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda 
işletmecisi beş yıldan on yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden 
men edilir.”

“l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya 
tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları 
sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. Piyasaya arz 
amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler 
işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya 
ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün 
olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri;

1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında 
piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine elli bin Türk 
lirasından,

2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda 
veya yem işletmecisine beş bin Türk lirasından, aşağı olmamak 
ve beş yüz bin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki 
mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün 
olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri 
safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. 
Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, 
ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz 
eden gıda veya yem işletmecisine yukarıda belirtilen idari para 
cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanır. Fiilin 
aynı süre içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten 
veya ithal eden gıda veya yem işletmecisine bin günden üç bin 
güne kadar adli para cezası verilir ve gıda veya yem işletmecisi 
beş yıldan on yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilir. 
Fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı veya ticari 
unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 
ise iki yüz bin Türk lirasından az olmamak ve iki milyon Türk 
lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda 
oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine 
en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin 
yüzde biri oranında idari para cezası verilir.

Libya Mutabakat Zaptına İlişkin 
Tablo Hk.

Gıda, Tarım ve Orman Alanında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
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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 ALINAN TÜM TEDBİRLERE 
ODAMIZ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ!



18 İŞ DÜNYASI 2020

BAHREYN

Başkenti 548 bin nüfusa sahip Manama’dır. Bayrağı üzerinde 5 adet çıkıntı bulunan Bahreyn Bayrağı, bu 5 adet çıkıntı ile İslam’ın 
şartlarını simgelemektedir. Devlet Başkanı (Kralı) Kral Hamad bin İsa Al Khalifa’dır. Konuşulan diller Arapçadır. İngilizce, Farsça, 
Urduca ve Hindi konuşulan diğer dillerdir. Para birimi Bahreyn Dinarıdır. 

Bahreyn’in milli geliri 2019 yılı itibariyle 38 milyar ABD dolarını aşmıştır. Ülkede tarıma elverişli toprakların çok düşük oranda 
olması ( yüz ölçümünün sadece %3 kadar) sebebiyle tarımın GSYH payı binde 3 gibi çok düşük bir seviyededir. Bu arazilerde 
hurma, badem, incir, nar, domates, ıspanak gibi sınırlı çeşitlilikte bazı ürünler yetişmektedir. Bahreyn Körfez ülkeleri içinde petrol 
üretimi ve petrol rezervleri en düşük olandır. Haliç-el-Bahreyn bölgesinde yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedilmiştir. Bu 
keşif ülkenin tarihindeki en büyük petrol keşfidir, ekonomiye katkı sağlar hale gelmesinin 2022 yılını bulması beklenmektedir.

Türkiye ile Bahreyn ilişkilerine baktığımıza Ülkemiz Bahreyn’de 1990 yılında, Bahreyn ise ülkemizde 2008 yılında Büyükelçilik 
açmıştır. İkili iş birliği mekanizmaları ise Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Türk-Bahreyn İş Konseyi söylenebilir.

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Tütün ve mamulleri, demir-çelik, elektrikli aletler, halılar.

Başlıca ithal ürünlerimiz: Alüminyum, demir, petrol ürünleri (petrol ve türevleri haricinde) kimyasal gübre, pamuklu ürünler.

TÜRKİYE’NİN BAHREYN’E İHRACAT ORANI ( DOLAR)

YIL

2017

2018

2019

2020

İHRACAT 

227.469.372

298.704.176

261.190.817

160.982.186

İTHALAT

186.751.491

186.842.192

174.708.016

165.294.069

DIŞ TİC. HACMİ

414.220.863

485.546.368

435.898.833

326.276.255

DIŞ TİC. DENGESİ

40.717.881

111.861.984

86.482.801

-4.311.883

ÜLKE RAPORU

Resmi adı Bahreyn Krallığı olan, Arapça’ da ‘iki deniz’ anlamına 
gelen ve Basra Körfezinin batısında irili ufaklı 33 adadan oluşan 
bir takımada ülkesi olan Bahreyn 1,7 milyon nüfusuyla ve 
778 km2 yüz ölçümüyle Körfez’in en küçük ülkesidir. Ancak, 
Orta Doğu ve Afrika standartları düşünüldüğünde oldukça 
zengindir ve tüketici talebi güçlüdür. Nüfusun yaklaşık yarısı 
Bahreynli Arap olmakla beraber, ülkede Hint, Filipinli, Sri 
Lankalı, Pakistanlı, Bangladeşli, Nepalli ve diğer yabancılar da 
yaşamaktadır. Ülke nüfusunun %70,2’si Müslümanlardan, 
%10,2’si Hristiyanlardan, %0,21’i Musevilerden ve kalanı Hindu, 
Budist ve diğer dinlerin mensuplarından oluşmaktadır. Ülkede 
2000 civarında vatandaşımız yaşamaktadır. 
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Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %5,6, ithalat %8,4 arttı

Ocak-Ekim döneminde ihracat %9,1 azaldı, ithalat %2,2 arttı

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %6,3, ithalat %16,2 arttı

Dış ticaret açığı Ekim ayında %34,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat 
%8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 azalarak 135 
milyar 617 milyon dolar, ithalat %2,2 artarak 175 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Ekim ayında %6,3 artarak 15 milyar 457
milyon dolardan, 16 milyar 428 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %16,2 
artarak 13 milyar 425 milyon dolardan, 15 milyar 599 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış 
ticaret fazlası Ekim ayında 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,9 artarak 32 milyar 27 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %105,3 oldu.

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %34,4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon 
dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim ayında %90,3 iken, 2020 Ekim ayında %88,0’a geriledi.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2020

EKONOMİ

Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde %76,2 arttı
Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %76,2 artarak 22 milyar 858 milyon dolardan, 40 milyar 272 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ekim döneminde %86,7 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,1’e geriledi.
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İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %6,9 arttı

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ekim ayında 16 milyar 443 milyon dolar oldu

İhracat 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 128 milyar 353 milyon dolar oldu

 İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Ekim ayında Almanya’dan yapılan ithalat 2 milyar 256 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 1 milyar 919 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 303 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 81 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 
milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,7’sini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 18 milyar 300 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 969 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 142 milyon dolar ile Rusya, 9 milyar 841 milyon dolar ile ABD 
ve 7 milyar 175 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,8’ini oluşturdu.  

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %6,9 arttı, ithalat %4,4 
azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,7, ithalat 
ise %11,4 arttı.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 16 milyar 443 milyon 
dolar, ithalat %7,2 artarak 18 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  
Ekim ayında dış ticaret açığı %24,4 artarak 1 milyar 833 milyon dolardan, 2 milyar 281 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 Ekim ayında %89,5 iken, 2020 Ekim ayında %87,8’e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalarak 128 
milyar 353 milyon dolar, ithalat %1,6 artarak 168 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  
Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %63,3 artarak 24 milyar 597 milyon dolardan, 40 milyar 179 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ekim döneminde %85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,2’ye geriledi.

EKONOMİ

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

 Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 620 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 
1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 966 milyon dolar ile Irak, 964 milyon dolar ile ABD, 904 milyon dolar ile İtalya takip 
etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %34,3’ünü oluşturdu.
  
Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 893 milyon olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 9 milyar 40 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 196 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 208 milyon dolar ile Irak ve 6 
milyar 429 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,3’ünü oluşturdu.  
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EKONOMİ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı

Aylık en yüksek azalış %0,09 ile eğlence ve kültür grubunda oldu

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. 
Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve 
ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2020
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EKONOMİ

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %3,74 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,45, imalatta %3,74, elektrik, gaz üretimi ve 
dağıtımında %2,39 ve su temininde %0,28 artış olarak gerçekleşti. 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,26, dayanıklı tüketim malında %3,27, dayanıksız tüketim malında 
%2,47, enerjide %2,84, sermaye malında %3,67 artış olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %18,20, aylık %3,55 arttı

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ekim 2020

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,48, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %18,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,11 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2020

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %12,00, aylık %1,97 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,97, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,18 artış 
gerçekleşti.
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Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ekim 2020

EKONOMİ
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İŞBİRLİKLERİ

 İTHALAT  

İHRACAT  

Teklif Tarihi

Teklif Tarihi

Teklif No

Teklif No

NACE
KODLARI

NACE
KODLARI

Ülke

Ülke

31.07.2021

31.07.2021

202000284

202000283

01 - Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
10 - Gıda ürünlerinin imalatı 
28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27- Elektrik teçhizat imalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ekipman imalatı

İSRAİL

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu’na (FICC) üye şirketlerin işbirliği tekliflerinden oluşan Kasım 2020 
Bülteninin “Import from Isreel” kısmı ekte sunulmaktadır. Bültenin bu kısmında yer alan FICC üyelerinin 
teklif ettikleri ürün ve hizmetler: tarımsal ürünler ve danışmanlık hizmetleri, mikro sulama çözümleri, 
keçi sütü tozundan yapılan sürülebilir fındıklı çikolata, İşçi güvenliğini ve fabrikayı gerçek zamanlı olarak 
yönetmeye yardımcı olmak için bulut tabanlı SaaS (hizmet olarak yazılım) platformu, vb. Teklifi ilginizi 
çeken şirketlerle ilk bağlantının, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla kurulması gerekmektedir.

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu’na (FICC) üye şirketlerin işbirliği tekliflerinden oluşan Kasım 2020 
Bülteninin “Export to Isreel” kısmı ekte sunulmaktadır. Bültenin bu kısmında yer alan FICC üyelerinin 
talep ettikleri ürünler: medikal sektöre yönelik tıbbi ekipman ve yüksek kaliteli teknolojik çözümler, 
adaptörler, dönüştürücüler ve enerji ürünleri, lazer, alev ve yüksek çözünürlüklü plazma kullanarak 
metallerin kesilmesi ve CNC bilgisayarlı paletleri delme makineleri vb. Talebi ilginizi çeken şirketlerle ilk 
bağlantının, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla kurulması gerekmektedir.

İSRAİL
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İŞBİRLİĞİ  Tekstil ürünlerinin imalatı

Teklif Tarihi

Teklif No

NACE
KODLARI

Ülke31.12.2021

202000268

13- Tekstil ürünleri imaları
22- Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı
46-Toptan ticaret

TÜRKİYE

Türkiye’de şişme bot sektöründe faaliyet gösteren firmamız, ürettiğimiz katlanabilir şişme botları 
yurtdışına atmak için distribütör firma arıyor. Bayi olmak isteyen ilgilenen yatırımcılar ve firmalar bizimle 
iletişime geçebilir.

İŞBİRLİKLERİ



Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

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

Gölcük Temsilciliği

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

Kandıra Temsilciliği

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

Derince Temsilciliği

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

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


