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HABERLER

“TOBB TÜRKİYE 100” TÖRENİ İLE
EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET AÇIKLANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye›de 2018-2016 
yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin isimlerini 
açıkladı.

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği “TOBB 
Türkiye 100“ listesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda 
açıkladı.

Türkiye ’ de 2018-2016 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 
100 şirketin yer aldığı listedeki şirketlerin bu dönemdeki 
ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti. Ankara 
merkezli Gintek İnşaat AŞ. yüzde 4357,5’lik oranı ile en hızlı 
büyüyen şirket oldu.

Bu dönemde yüzde 2 bin 723 büyüyen plastik ve kauçuk 
sektöründe faaliyette bulunan, İstanbul firması olan FS Dış 

Ticaret listede ikinci sıraya yerleşirken, telekomünikasyon 
uygulamaları, çevrim içi internet erişimi sağlama alanında 
çalışan Ankara firması olan Profen Savunma ve Güvenlik
Teknolojileri yüzde 2 bin 494 büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.

İlk 100 listesinde Kocaeli’den 6 firma yer aldı. Odamız üyesi olan 
Olmetsan Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ilk 10’a girerken 
Odamız üyeleri Kube Pompa Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Bufala Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  Elk Otomasyon Pano 
Elektrik Mekanik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve 
ilimiz firmaları olan HD Uluslararası Ticaret ve Ambalaj Sanayi 
Ltd. Şti., SAMM Teknoloji İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilk 100 
de yer almıştır.

En hızlı büyüyen 100 şirket 2020 listesine https://mobil.tobb.
org.tr/MansetResimleri/3-26156.pdf
adresinden ulaşılabilmektedir.
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VE ZİRAAT 
BANKASI İŞBİRLİĞİ İLE BANKKART BAŞAK TEDARİK 
ZİNCİRİ FİNANSMAN PROJESİ’NE DAHİL OLDUK 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin geçtiğimiz günler 
içerisinde Ziraat Bankası ile yaptığı iş birliği kapsamında tedarik 
zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat 
problemlerini gidermek üzere hayata geçirilen ‘Bankkart Başak 
Tedarik Zinciri Finansmanı Proje’sinin Kocaeli’deki imzaları 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut  Ziraat Bankası 
Şube Müdürü Deniz Alp tarafından atıldı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Yönetim kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Abdurrahman 
Çuhadar, Yusuf Ziya Uludüz ve Yusuf Erenkaya’nın da hazır 
bulunduğu protokol imza töreninde Ziraat Bankası Kocaeli 
Bölge Müdürü Oğuzhan Açıkgöz, Bölge Satış Yöneticisi Okan 
Dinçer’de yer aldı.

Projenin amacı; Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcılarını banka 
üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak 
alım satım işlemlerinin Ziraat Bankası Garantörlüğünde 
gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki 
tarafında riski sıfıra indirilmektedir.

Ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından faydaları: 
• Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi
• Esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme 
imkânı 

Ürünün alıcılar açısından faydaları: 
• Finansmana kolay erişim: Ödemeleri taksit ve vadeler ile 
yapma imkânı 
• Kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden 
ticaret yapması 

• Artan kredi limitleri
Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Ürünü ile diğer bazı ürünler arasındaki temel farklılıklar 
şunlardır:

Teminat Mektubu: Teminat mektubu gibi statik bir ürün değildir, 
limitin varlığı ve geçerliliği işlem anında sorgulanır, kolaylıkla 
limit azaltılıp-arttırılabilir. 

Doğrudan Borçlandırma Sistemi: DBS ürününde aynı ana 
firma için tanımlanmış bayi limiti sadece o ana firmada geçerli 
iken Güvenli Ticaret Sistemi’nde aynı limit belli bir tedarikçi 
grubunda kullanılabilmektedir. Limit azaltma ve limit iptal 
etme süreci daha esnektir. Bu kapsamda alıcıya sağlanan bir 
kolaylık bulunmaktadır. DBS yapısında ürün maliyeti çoğunlukla 
alıcı üzerinde iken bu üründe maliyet tedarikçide kalmaktadır. 
DBS’de alıcılara 180 güne kadar vade imkanı sunulmakta, 
Güvenli Ticaret Sistemi’nde ise bu süre 540 güne kadar 
çıkmaktadır. 

Çek-Senet: Güvenli Ticaret Sistemi esnek vade yapısı ile 
çek-senet ürünlerine alternatif oluşturmaktadır. Çek- senet 
kullanımında yaşanan operasyonel zorluklar ile tahsilat riski 
Güvenli Ticaret Sistemi ile ortadan kaldırılmaktadır. 

Açık hesap: Güvenli Ticaret Sistemi’nin sağladığı tahsilat 
garantisi ve işlemlerin sistem üzerinden izlenilebilmesi açık 
hesap çalışma yapısından farklılaştırmaktadır.
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Ziraat Bankası Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi 
Lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti ve imzalanan protokol 
ile ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için
işbirliğine gidildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada 
“Tüm üyelerimize, ticari mal alım- satımlarında, güvenli 
ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı getiriyoruz. Böylece 
tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı 
sağlıyoruz. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan 
anlayışını getirmiş oluyoruz. Tedarik Zincirinin işleyişini ve 
devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde 
alışveriş yapmasının önünü açıyoruz” dedi. Bu sayede, 
üreticilerin veya satıcıların, tahsilat ile uğraşmadan, güven 
içinde mallarını satabileceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu,
“Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası 
garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını 
öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve
maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını 
karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. 
Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece 
nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak 
gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor.
Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, 
parasını bankadan tahsil ediyor” ifadesini kullandı.

81 il 160 ilçedeki Oda ve Borsalar ile 61 Sektör Meclisinin tüm 
üyelerinin de, Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye 
göre belirlenecek limitler dahilinde, hem satıcı hem de alıcı 
olarak bu sistemden yararlanabileceği lansmana, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut katılım sağladı.

Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı  Avantajları;
- Alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kurularak, 
üye iş yeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama 
ve vade avantajı sunulmaktadır.
- Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme 
sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş 
hacimlerini artırabilecektir.
- Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan 
kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması 
sağlanacaktır.
- Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi 
oluşturabilecek. TOBB ve bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör 
meclisi üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı 
Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade 
ve finansal avantajlardan yararlanabilecektir.
- Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar  özel 
oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya 
taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanı elde
edeceklerdir.

HABERLER

TOBB VE ZİRAAT BANKASI İŞBİRLİĞİNDE HAYATA 
GEÇİRİLEN BANKKART TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN 
PROJESİ LANSMANINA KATILIM SAĞLADIK
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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.  

Kocaeli 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 28 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru 
yapabileceklerdir. Ancak bu uygulamayla ilgili TOBB’un teknik 
düzenlemeleri devam etmektedir. Tamamlandığı an üyelerimize 
duyuracağız ve aidat ödemeleri 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 GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Geçtiğimiz günlerde Odamız ve İŞKUR işbirliği ile 
düzenlenen “Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret 
Desteği” konulu bilgilendirme eğitimi  video konferans 
yöntemi ile zoom programı üzerinden gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen eğitime İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi 
ŞEFİ Semra Elçora ve İŞKUR- VHKİ Olcay Perçin 
konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu eğitimde ; Kısa çalışma genel esaslar, 
başvuru ve ödeme süreci, kısa çalışma başvurularının 
kabulü, uygunluk tespiti, ödeme süreci, nakdi ücret 
desteği, işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler 
için nakdi ücret desteği hak kazanma koşulları, işsizlik 
ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret 
desteği hak kazanma koşulları, nakdi ücret desteği 
başvuruları, nakdi ücret desteği ödeme miktarları, 
süreleri ile GSS primleri, nakdi ücret desteği kesileceği 
durumlar ve işçi çıkarma yasağı             
konularına değinildi.

Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimizin dijital ticaret 
alternatiflerinden azami oranda faydalanması adına 
çalışmalarımızı pandemi döneminde de sürdürüyoruz.

Bu kapsamda  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Vodafone 
Business işbirliğinde işini dijital ortama taşıyarak e-ticaret 
sistemini kurmak isteyen üyelerimiz için geliştirilen  “E-TİCARET 
HİZMET PAKETİ” nin tanıtımı ve e-ticaret ile ilgili detaylı bilgileri 
paylaşıldığı çevrimiçi toplantı organizasyonu gerçekleştirdik.

Eğitimin ilk bölümünde eğitmenler tarafından e-ticaretin 
temel faydaları, e-ticarete sayılarla bakış, yazılım türleri, web 
sitesi trafik kaynakları, daha iyi seo’nun sırları, satış dönüşüm 
oranları nasıl arttırılır, e-ticarette satış kanalları (Sosyal medya - 
pazaryerleri) ve e-ticarette entegrasyon ile ilgili detaylı sunumlar 
gerçekleştirildi.

İkinci bölümde ise e-ticaret ile ilgili üyelerimizden gelen sorular 
yanıtlanarak program tamamlandı.

ODAMIZ VE İŞKUR İŞBİRLİĞİ İLE “KISA ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ”
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLEDİK

TOBB VE VODAFONE BUSINESS İŞBİRLİĞİ İLE E-TİCARET 
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİDİK
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Kocaeli Atlı Spor Kulübünün düzenlediği Atatürk’ü Anma Engel 
Atlama Yarışmalarına Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut, 
Meclis Başkanı Akın Doğan ve KOTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz katılım gösterdi. Başarılı olan binicilere 
Kupa ve ödülleri odamız Meclis Başkanı Akın Doğan ve KOTO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz tarafından 
verildi.

Kocaeli Atlı Spor Kulübünün Türkiye Birincilik Federasyonu 
işbirliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleşen 
Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmaları KOTO Şaban Sarıgülle 
Kupasında Yeni Biniciler kategorisinde Talha Onur Kopuk 
Contiki Az Adlı atıyla birinci oldu. Büşra Kızılca Hindra Adlı Atıyla 
ikinci, Öykü Atalay Cathie B’Neville adlı Atıyla üçüncü oldu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut Kocaeli Atlı 
Spor Kulübünün düzenlediği Atatürk’ü Anma Engel Atlama 
Yarışmalarını kent protokoluyla birlikte izlerken Odamız geçmiş 
dönem Meclis Başkanı Merhum Şaban Sarıgülle’nin kızı Kocaeli 
Atlı Spor Kulübü Yöneticisi Elif Sarıgülle Tan odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut’a desteklerinden dolay teşekkür 
plaketi takdim etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Kocaeli Atlı Spor Kulübü’ne özel çalışma dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

ATATÜRK’Ü ANMA ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI KOTO 
ŞABAN SARIGÜLLE KUPASI YENİ BİNİCİLER
MÜSABAKASI GERÇEKLEŞTİ
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7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili Kocaeli 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlemiş 
olduğu bilgilendirme toplantısına Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi BULUT katılım sağladı.

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Mustafa TAŞPINAR’ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Eğitmen Yalçın 
SÜTÜTEMİZ katılımcılara “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Uygulaması” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi BULUT açılış 
konuşmasında 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunu’nun 4. Maddesinin 6. Fıkrasının (a) bendinde 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu 
hükümlerine göre Odamız üyelik aidatları hakkında bilgi verildi.

Başkan Bulut: “Kanun uyarınca; üyelerimizin ödenmemiş 2020 
yılı 1.taksit tutarları ile önceki yıllara ait yıllık ve munzam aidat 
anapara borçlarına yönelik yapılandırma imkanı sunulmuştur. 
Bahsi geçen yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimiz, 
en geç 28 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruyu Odamıza 
şahsen ya da e-posta yoluyla yapabilecekleri gibi TOBB üyelik 
sistemi üzerinden veya e- devlet kapısı üzerinden çevrimiçi 
olarak yapabileceklerini bildirmek isterim. Tahsilat konusunda 
ise TOBB sistemi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 
tamamlandıktan sonra işlemler başlayacaktır. Bu kanun 
kapsamında yapılandırmaya başvuran üyelerimize borçlarını 
peşin veya 6 taksit şeklinde ödeme imkanı sağlanmaktadır. Aynı 
zamanda, belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk 
etmiş olan gecikme zamları silinecektir. 

Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden 
üyelerimizin, ilk taksitini 31/03/2021 tarihinde ödemek 
suretiyle aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit 
taksitle 31/08/2021 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Biz 
Kocaeli Ticaret Odası olarak bu kanunun yayılması ve herkesin 
faydalanabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
ODASI TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde 
zor günler geçiren esnaf ve tüccarlarımız için destek paketi 
açıklandı.

Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgını ekonomiyi de derinden etkiledi. Pandemi sınırlamaları 
kapsamında pek çok iş kolu kepenk indirmek zorunda kalırken 
çalışanlar da mağdur oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sunulacak olan 2. dönem pandemi destek paketi 
ile ilgili Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan basın toplantısına 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz katıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nden pandemide 112 milyonluk destek 
yapılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın konuşmasında “Sosyal yardım kapsamına alarak 

desteklemeleri yapıyoruz. 41 Kart’ın formunu esnaf kart olarak 
düzenledik ve buradan yardımı vereceğiz. İş yeri kapatılan 
esnafımıza ayda 1000 lira destek vereceğiz. Esnafımızın ilave 
başka gelirinin olmaması gerekiyor. Bununla birlikte esnafın 
yanında çalışan işçilere 14 milyon gıda yardımı yapacağız’’ dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
pandemi döneminde durma noktasına gelen ticari hareketliliğin 
bir nebze olsa canlanması ve işletmelerin nefes alması adına 
önemli bir destek olduğunu vurgulayarak başta Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti.

HABERLER

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK PAKETLERİ 
İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASINA KATILIM SAĞLADIK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve ilimiz turizm 
tanıtım paydaşlarının katılımıyla Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp 
Toplantı Salonunda “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” 
konulu bir toplantı gerçekleşti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız başkanlığında yapılan 
toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz katılım sağladı.  Toplantıda, destinasyonlarımızın sahip 
olduğu yaşam tarzı ve sunduğu deneyimi seyahat edenlere 
aktarımına olanak sağlayan GoTurkey platformunun, ‘İller ve 
Destinasyonlar Tanıtım Çalışması’ tanıtıldı.

Kocaeli ile birlikte 81 ilin dahil olduğu proje kapsamında 
Bakanlığımızca, ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırmak, 
nitelikli hale getirmek, Türkiye’nin Dünya çapındaki olumlu 
algısını güçlendirmek ve turizmin on iki aya yayılmasını 
sağlamak amacıyla yurt dışında ve yurt içinde çeşitli tanıtım, 
reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri, 2021 yılında hayata 
geçirilmesi planlanan iletişim stratejisi için uluslararası alanda 
destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımı hakkında istişare 
yapıldı. Toplantı sonucunda ilimizin turizm tanıtımı kapsamında 
yapılmış ve yapılması planlanan faaliyetleri konusunda bilgi 
aktarımı yapıldı.

 İLLER VE DESTİNASYONLAR TANITIM ÇALIŞMASI
TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen 
“Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” bilgilendirme 
toplantısı MARKA koordinasyonunda çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.
Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen, bileşenleri arasında 
sağlık altyapısının geliştirilmesi, dış ticaret fırsatlarından daha 
etkin yararlanılması, bölgeler için kırılgan sektörlerin analizi, 
sektörel toparlanma önerileri geliştirilmesi ve firma bazlı 
danışmanlık hizmetinin sağlaması olan  “Kovid-19 Krizine Yanıt 
ve Dayanıklılık Projesi” toplantısına Odamız Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Doğu Marmara Bölgesi Oda 
yöneticileri ve turizm sektörü temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantıda Doğu Marmara Bölgesi turizm potansiyeli, 
pandeminin bölge turizmine ve alt sektörlere etkilerini, 
turizm sektöründe genel ve bölgesel öngörü-beklentileri 
değerlendirilmiştir.

KOVİD-19 KRİZİNE YANIT VE DAYANIKLILIK PROJESİ 
TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK

Odamız resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılan 
paylaşımlar ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de aktif 
olan 365 Oda ve Borsa içinde 1 Sırada yer almıştır. 2020 yılı 
tüm sosyal medya hesaplarımızdan toplam 205 post ve video
paylaşımı yapılmıştır.

Odamızın sosyal medya takipçi sayısında 1.282 artış 
gerçekleşmiştir. Resmi hesaplarımızda 25.78 kişi tarafından 
takip edilmekteyiz.

2020 YILINDA DA TÜM ODALAR ARASINDA SOSYAL MEDYA 
BİRİNCİLİĞİMİZİ KORUDUK
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Pandemi nedeniyle başlayan kısa çalışma ödeneği uygulaması 
23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararla 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. 
Kısa çalışma ödeneği kararında şu ifadelere yer verildi:

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı: 
25.08.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 
23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, COVID-19 
nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar 
kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan 
işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 
2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 
29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında 
belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra 
başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi: 
Yine aynı tarih ve sayılı Resmi  Gazete’nin 3316 sayılı kararına 
göre de; 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununun ek 2.maddesi ile geçici 23.maddesinde belirtilen 

esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 
dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında 
zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.01.2021 tarihinden sonraki 
döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 
anılan Kanunun geçici 23.maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
30.06.2020 tarihi, 30.11.2020 tarihli 3238 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31.01.2021 olarak 
uygulanacaktır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI

HABERLER

“Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi 
oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair” 
Cumhurbaşkanı Kararı (Pandemi destek kararları) 23 Aralık 
2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. İşyeri 
kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama 
hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme 
hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

Aynı zamanda “Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 
aşılarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
tesliminde, bu kararın 1’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” ifadesine istinaden; 
Covid-19 aşısı için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı 
da, yüzde 1 olarak belirlendi.

KDV İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 MAYIS 2021’E
KADAR UZATILDI
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Akif Şen, Ziya Uludüz ve Yusuf Erenkaya’dan 
oluşan heyet, Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin’i, Grup 
Müdürü Mustafa Küçükbalkaya ve  Tahsilat Müdürü Gülşen 
Erdoğan’ı ağırlayarak, TBMM’de görüşülüp kabul edilen 
Resmi gazetede açıklanan vergi borçlarının yapılandırılması 
ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ‘TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilerek resmi gazetede yayınlanan 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’. 
şeklinde bilgi aktarımı yaptı.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN ODAMIZA 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ODAMIZDAN BELEDİYELERE ZİYARET

Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Abdurrahman Çuhadar ve Meclis Başkan Yardımcımız 
Hüseyin Avni Aslan ilimizde gerçekleştirilmesi istenen kentsel 
dönüşüm kapsamında imar düzenlemeleri, çatı ve bahçe 
dubleksleri ile ilgili Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin 
Özlü’yü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ve İzmit 
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ilimizde yaşanacak olası bir 
deprem öncesi 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 
edilmesi ve konunun biran önce sonuca kavuşturulması hem 
ilimiz hem de ülkemiz adına sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.
ifadelerine yer verildi.
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SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ODAMIZA
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut SGK İl Müdürü 
Nurettin Nacar’ı ağırladı. SGK İl Müdürü Nurettin Nacar’ın 
ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkan Necmi Bulut’un yanı 
sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen ile Yusuf Erenkaya’ 
da hazır bulundu.

Yeni açıklanan SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili 
ziyaretinde SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İzmit SGK 
Merkez Müdürü Mehmet Sarı yapılan düzenlemelerle 
ilgili bilgi verdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut da Odamız faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vererek 
ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, YEŞİLAY Kocaeli 
Şube Başkanı Salih Yıldız’ı ağırladı. Odamız Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın da katıldığı ziyarette YEŞİLAY 
Kocaeli Şube Başkanı Salih Yıldız Yönetim Kurulu Üyeleri 
Abdulah Binbay ve Faruk Alemdar da bulundu.

‘YEŞİLAY’ın her türlü bağımlılıkla başta alkol ve uyuşturucu 
madde bağımlılığı, kötü alışkanlıkların önlenmesi ve zararlarının 
gençlere anlatılması ile ilgili çalışmalarından örnekler 
verilirken Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’a her 
türlü Bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi 
aktarımı yapıldı. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

YEŞİLAY KOCAELİ ŞUBESİNDEN ODAMIZA
ZİYARET  GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
14.Etap Destekleri

Birliğimiz bünyesinde 2010 yılından bu yana Sayısal Takograf 
Sistemi (STS) kapsamında kullanılmakta olan STAUM uygulama 
yazılımında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yürüttüğümüz 
güncelleme çalışmalarının sonuna gelinmiş durumdadır.

Söz konusu yeni STAUM yazılımının 2021 yılı ilk çeyreğinde 
devreye alınması hedeflenmektedir. Bu sebeple,
·  Halihazırda kullanılmakta olan şirket kartlarının geçerlilik 
sürelerinin bitmesini takiben, yeni talep edilecek kartlardaki 
kart numaraları eski kart ile aynı olmayacak, değişecektir. 
· 2020 yılı ve öncesinde ödemeleri tamamlanan şirket 
kartı başvuruları için Odalardaki süreçlerin bir an evvel 
tamamlanması gerekmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin 5 Maddesi kapsamında verilmiş olan yetki 
belgeleri ile ulusal ve/veya uluslararası karayolu ile yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan ve takograf muafiyetinden faydalanmayan 
ticari araç sahibi şirket veya şahıs işletmelerinin menfaatleri 

gözetilerek, halihazırda kullanmakta oldukları şirket kartları 
ile aşağıda maddelenen hususları yerine getirmeleri tavsiye 
edilmektedir.
· Yetki belgesi sahiplerinin kullanmakta oldukları şirket kartları 
ile kilitledikleri taşıt verilerini kartlarının geçerlilik sürelerini 
takip ederek, kart geçerlilikleri dolmadan veri kaybına neden
olmayacak şekilde indirmeleri gerekmektedir.
· Yetki belgesi sahiplerinin kullanmakta oldukları şirket 
kartlarının geçerlilik sürelerinin dolması halinde, talep edilen 
yeni kartlardaki numaraların değişecek olması nedeniyle 
indirilmeyen veriler için veri kayıplarıyla karşılaşılmamasını 
teminen, bu sürecin yakından takip edilmesi önem arz 
etmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorularınız için 444 95 59 numaralı çağrı 
merkezimiz ile irtibata geçebilir ya da staum@tobb.org.tr 
adresine mail atabilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
(KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap 
kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik 
yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no’lu 
tebliğler yayımlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir. Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 
90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve 

esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik 
ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için 
başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi 
yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğüne 
elden teslim edilmesi gerekmektedir

Her iki tebliğe  www.koto.org.tr web sayfamızın duyurular 
bölümünden ulaşılabilinmektedir.

HABERLER
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Avrupa Birliği İşletmelerin 
ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı 
(COSME) kapsamında, 
“İnovasyon Alımı Aracılığı: 
İnovatif Kamu Alımlarının 
Kolaylaştırılması için 
Bağlantılar Oluşturma- 
Creating Links for the 
Facilitation of Public 

Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)” başlıklı 
proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.
Son başvuru tarihi 25 Şubat 2021 olan proje teklif çağrısına 

ait dokümanlara (başvuru prosedürleri ve rehber), 
Avrupa Komisyonunun “https://ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wpcall/call-
fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf” internet sayfasından 
ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik 
posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal 
koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. 
Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında 
açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve 
çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi https://
cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden yapılabilir.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı - COSME Programı

Ar-Ge destekleri kapsamında, KOBİ’lere yönelik olarak %75 
oranında 600.000 TL destekli “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı” ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın destekli 
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı çağrıları açılacağı 
belirtilmiştir. 1507 programı gibi, 1501 programına da 

sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru 
yapabilmektedir. Çağrılar ile KOBİ ölçeğindeki firmaların proje 
esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 04.01.2021 tarihi 
itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya 
başlanacaktır. 

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kuruluş bazlı ön kayıt 
uygulamasına geçilmiştir. Daha önce Kuruluş bazlı ön kayıt 
işlemlerini gerçekleştirmemiş, 1501 ve 1507 çağrılarına 
başvuru yapmak isteyen kuruluşların, Çağrıların resmi olarak 
duyurulmasını beklemeden, şimdiden kuruluş bazlı ön kayıt 
işlemlerini başlatabilecekleri önemle duyurulur. 501 Başvuru 
Formu ve Kılavuzu için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/
destekler/sanayi/ulusal-destekprogramlari/1501/icerik-
basvuru-formlari 1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu için: 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-
destekprogramlari/1507/icerik-basvuru-formlari

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bina 
İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve 
Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları 
Hakkında Tebliğ” 06/11/2020 tarih ve 31296 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olup, 01/01/2022 tarihinde yürürlüğe 
girecektir.
 
06/11/2020 tarih ve 31296 sayılı “Bina İnşaatlarında Kullanılacak 
Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin 
Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ” ine  https://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-4.htm
 adresinden ulaşılabilmektedir.

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ 2021 YILI ÇAĞRISI

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap Ve Metal Esaslı Kalıpların 
Ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap Ve Yapım Esasları 
Hakkında Tebliğ 
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GIDA TARIM VE ORMAN ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER 
YAPILMASI HAKKINDAKİ 7255 SAYILI KANUN HAKKINDA 
DUYURU

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU HAKKINDA

BIGG GARAJ PROGRAMI

4 Kasım 2020 tarihli 31294 
sayılı resmi gazetede 
yayımlanan
Gıda, Tarım ve 
Orman Alanında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması
Hakkındaki 7255 sayılı 
kanunla; 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda değişiklik yapıldığı belirtilerek 
şu hususlara yer verilmiştir.

Buna göre; Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak 
gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan
toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Bu
gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında 
piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar 

hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası 
verilecektir. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, 
gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında
piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda 
sektörü faaliyetinden men edilecektir.

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden 
veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda 
veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini 
sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem 
işletmecisine 5 bin

Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk Lirasını 
geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yılsonunda oluşan 
veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en 
yakın mali yılsonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i 
oranında idari para cezası verilecektir.

İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör 
içindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin 
yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı 
ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve 
İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu  ( 
İDR ) e- devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmış olduğu 
belirtilmektedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama 
yöntemlerini içeren meta veri dökümanına https://
www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/
isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden 
ulaşılabilmektedir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi’nin, 2015 yılından beri yürütücüsü olduğu TÜBİTAK BİGG 
(Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında, Teknolojik ve 
Yenilik tabanlı AR-GE projeleri için eğitimler ve mentorluklar
vererek sürdürdüğü faaliyetler sonucunda, 7 çağrı döneminde 
69 girişimcinin kendi işini kurması için 9.800.000 TL hibe 
alındığının sağlandığı belirtilmiştir.

Yeni dönemde Hacettepe TTM ile ortak olarak yürütülecek ve 
online olarak gerçekleştirilecek tanıtım, eğitim ve mentorluk 
faaliyetlerini içeren BIGG GARAJ Programı’na ilişkin detaylı 
bilgiye https://etugaraj.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

HABERLER
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01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyesi 
devlet dışı konumunda olacağından, gümrük işlemlerine dair 
farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık 
Hükümeti’nin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak 
için bir çok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir “Sınır İşletim 
Modeli” (BOM) yayınladığı bildirilmiştir. Ayrıca, AB’nin en 
başından itibaren BK ile tüm taşımalar için tam sınır kontrolleri 
getireceğinin bilindiği ve Koronavirüs etkileri nedeniyle de 
BK Hükümeti’nin üç aşamalı bir şekilde 01.07.2021 tarihine 
kadar ithalat prosedürlerini tam anlamıyla uygulayacağı 
duyurulmaktadır.

Bu kapsamda; 

 İthalat
01.01.2021 tarihi itibariyle TIR Sistemi veya Ortak Transit 
Sözleşmesi (CTC) kapsamında taşınan mallar için;
- İthalat taşımalarında, Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik 
Bildirimleri (UK Safety and Security declarations SSD) 
zorunluluğu 01.07.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.
- Standart ürünlerin ( ör: tarımsal - hayvansal gıda vb hariç)  
ithalatında, tam gümrük beyanı sunma koşulu  6 ay ertelemeye 
tabi olacaktır.
- Alkol ve tütün ürünleri vb. gibi kontrole tabi tüm ürünler için 
tam gümrük beyanı gerekli olacaktır.(Bu ürünlerin detayına 
https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-gre-
at-britain-fromthe-eu-that-are-controlled internet adresinden 
ulaşılabilmektedir.)
- Canlı hayvanlar için sağlık sertifikası gerekli olacak, fiziki 
kontroller varış yerinde yapılacaktır.
- Elektronik Ön beyan ve bitki sertifikaları, ilk aşamada 
sadece “yüksek öncelikli” bitkiler ve bitki ürünleri için gerekli 
olacaktır. (Ürünlerin detayına https://www.gov.uk/guidance/
importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-
january-2021 adresinden ulaşılabilmektedir). Fiziki kontroller 
ise varış yerinde yapılacaktır.
- BK’da yerleşik ithalatçılar, yeni sıhhi ve bitki sağlığına yönelik 
kontrol yükümlülüklerine tabi olacak ve bazı bitki ve hayvansal 
ürünleri, halihazırda çalışır durumda bulunan Import of 
Products Animals Food and Feed System (IPAFFS) sisteminden 
ön bildirimde bulunulması gerekecektir.

01.04.2021 tarihi itibariyle geçerli olacak uygulamalar;
- Tüm bitki ve bitki ürünleri için bitki sertifikası gerekli olacaktır.
- Bu kontrollerin bazıları, balıkçılık ürünleri, canlı çift çeneli 
yumuşakçalar, yüksek riskli gıda ve hayvansal menşeli olmayan 
yemler, bitkiler ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere 
hayvansal ürünlerin ithalatında uygulanacaktır.

01.07.2021 tarihi itibariyle tamamen geçerli olacak 
uygulamalar;
- Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (SSD) sunulması,
- Tüm taşınan eşyalar için tam gümrük beyanı sunulması 
zorunlu olacaktır.
- BK sınırlarında tüm bitki ve hayvansal ürünlere yönelik fiziksel 
kontroller yapılacaktır.

İhracat
TIR Sistemi veya Ortak Transit Sistemi kapsamında taşınan 
malların ihracatının tüm transit prosedürleri için;
- 01.01.2021 tarihi itibariyle tüm ihracat malları için SSD ve 
İhracat beyannamesi sunulması zorunlu olacak ve  gümrük 
beyannamelerinde tam kontroller uygulanacaktır.
- Kent İzni: BK’dan ana çıkışta, Dover Limanında, yoğunluğu 
engellemek için BK yetkilileri 01.01.2021 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere “Kent Erişimi” iznini yürürlüğe koyacaktır. 
Bu uygulama kullanılmaksızın İngiltere’den ihraç taşımaları 
başlatılamayacaktır. (Uygulamanın demo sürümüne https://
www.gov.uk/check-hgv-border adresinden ulaşılabilmektedir.)
* Birleşik Krallık ve AB arasındaki tüm TIR taşımalarında ön 
beyan bilgilerinin NCTS veya TIR-EPD Sisteminden AB’ye 
giriş için yapılması zorunluyken, Birleşik Krallık bölgesi için 
bu bilgilerin elektronik ortamda beyan edilmesi 01.07.2021 
tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir.

Eşya Araç Hareket Sistemi (GVMS)
GVMS; malların hareketinin beyannamelere bağlanmasına izin 
veren ve malların hareketini kolaylaştırmak için BK Gümrükleri 
tarafından aşamalı olarak uygulanacak yeni bir sistem olup, 
01.01.2021 tarihi itibariyle malların Büyük Britanya gümrük 
bölgesine girişini belirleyen Transit Ofisi formalitelerini 
elektronikleştirmek için kullanılacaktır. Bu tarihten itibaren, 
GVMS esas olarak Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda arasında 
malların taşınması ve ayrıca AB’den BK’a Ortak Transit  
kapsamında yapılan taşımalar için kullanılacaktır. GVMS, ayrıca 
01.07.2021 tarihi itibariyle  AB’den ve AB’ye olan tüm ithalat ve 
ihracat taşımaları için de uygulanacaktır.
*TIR Karnesi kapsamı taşımalar için Temmuz 2021’e kadar 
GVMS zorunlu olmayacak ve TIR Karne Hamili firmaların BK için 
herhangi bir transit beyannamesi sunması gerekmeyecektir. 
IRU, Temmuz 2021’e kadar TIR-EPD Sistemi ile GVMS’nin 
entegrasyonunu tamamlamaya çalışacaktır.

BİRLEŞİK KRALLIKTA YENİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ 
HAKKINDA

HABERLER
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TSE STANDARTLARININ SİSTEMATİK
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) 
Tüm ithalat ve ihracatçıların BK tarafından verilen EORI 
numarasına sahip olması ve nakliyecilerin, ENS ve EXS veya 
geçici depolama beyannamesi vermek için bir GB EORI 
numarası alması zorunlu olacaktır. 
*TIR taşımaları için Temmuz 2021’e kadar herhangi bir 
elektronik ön beyan zorunlu olmamakla birlikte sadece GB 
EORI numarası yeterli olacaktır.
 Prensip olarak, Birleşik Krallık ve AB arasında TIR prosedürleri, 
TIR Sözleşmesi esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
01.01.2021 tarihi itibariyle ortaya çıkacak en temel fark, hem 
BK’da (örnek Dover) hem de AB’de (örnek Calais) sınır giriş/
çıkış formalitelerinin getirilmesi ve NCTS prosedürlerinin 
uygulanması ile ilgili olacaktır. Bu noktada, AB uygulamaları 
bakımından önemli bir değişiklik olmayacaktır (NCTS transit 
beyannamesi TIR uygulamasına eşlik edecektir), BK için  NCTS 
beyanının sunulması gerekli olmayacak, en az 01.07.2021 
tarihine kadar BK sınırlarında sadece kağıt TIR prosedürleri 
geçerli olacaktır. 

 TIR Sistemi Kapsamında;

 BK’tan AB’ye ya da üçüncü bir ülkeye yapılan taşımalar;
-BK’a varış; TIR Karnesi ve gerekli diğer evrakların TIR Karne Hamili 
ya da temsilcisi tarafından BK varış gümrüklerine sunulması 
zorunlu olacaktır. (Tüm TIR prosedürlerini gerçekleştiren varış 
gümrüklerine https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/
col/col_consultation_location.jsp?Lang=en ulaşılabilecektir.) 
- TIR Karne Hamili, TIR taşımasının hareket işleminden önce 
NCTS Sistemi üzerinden AB’deki ilk giriş gümrük idaresine bir 
özet beyan (ENS) sunabilecektir.
- BK’dan Çıkış: Bilinen TIR prosedürleri geçerli olacaktır.
- AB’ye Giriş: TIR Karnesi kapsamında taşınan eşya için,  Avrupa 
Birliği gümrük bölgesine girmeden en az 1 saat önce,  özet giriş 
beyanının (ENS) TIR-EPD üzerinden yapılması gerekmektedir.

-Gümrük sistemi beyannameyi doğruladıktan sonra bir Hareket 
Referans Numarası (MRN) oluşturacaktır. ENS’yi beyan eden 
tüm Karne Hamillerinin, AB tarafından sağlanan geçerli bir EORI 
numarasına sahip olması gerekmektedir. (BK’nınkinden farklı 
Ör: AB ülkelerinin herhangi birinden alınmış EORI numarası 
kullanılacaktır.)
AB’den BK’a yapılan taşımalar;
-Klasik ve bilinen bir TIR taşımasından herhangi bir farkı 
olmayacaktır.

Bu kapsamda TIR Sisteminin Avantajları;

1. Güvenlik
 Bilindiği üzere TIR Sisteminde sadece profesyonel taşımacılar 
yer almaktadır. TIR Sisteminde faaliyet gösteren nakliyeciler 
kendi kefil kuruluşları ve gümrük idarelerince sürekli kontrol 
edilmektedir. Bu kontrollü erişim, nakliyecilerin ve dolayısıyla 
sürücülerin uluslararası karayolu taşımacılığındaki deneyimini 
kanıtlamakta, taşınan malları güvenilir araçlarla ve gümrük 
mühürleriyle TIR prosedürü altında taşınmasını sağlamaktadır. 
Her TIR aracının gümrük idaresi tarafından verilmiş bir onay 
belgesi bulunması esastır. 

2.Ekonomik
TIR taşımacılığı, iç gümrüklerde varış ve sonlandırma 
işlemlerini öngörmektedir. Bu durum, sınır geçişlerinde zaman 
kazandırarak ekonomik fayda sağlamaktadır. TIR Sistemi 
kapsamında taşıma yapmak isteyen nakliyeci, (Ortak Transit 
Sisteminde olduğu gibi) yapacağı taşımaya bir teminat saplayıcı 
bulmakla zaman kaybetmeyecektir. Ayrıca, TIR Sisteminde 
gümrüklere karşı nakliyeciler sorumlu olmaktadır. (Ortak 
Transit Sisteminde olduğu gibi komisyoncu vb. değil)
TIR Karne sistemi Brexit aşaması taşımalarında özellikle ilk 6 
ay (Ocak-Temmuz 2021 tarih aralığında) kolaylaştırıcı bir unsur 
olarak ön plana çıkacaktır. Zira IRU TIR-EPD Sistemi, nakliyecilerin 
taşıma bilgilerini ücretsiz olarak gümrük idarelerine sunmaya 
olanak sağlamaktadır.

Uluslararası ve Avrupa 
Birliği prosedürleri 
ile uyumluluğu 
sağlamak açısından 
basımı üzerinden 5 
yıl geçmiş olan Türk 
Standartlarının ilgili 
sektör, kurum ve 
kuruluşlarca gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, 
Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması 
veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 
Standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin 
büyük önemi bulunmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 
2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartları ile bu 
uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır. 
Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda 
sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların 
tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması 
gereken “sistematik gözden geçirme oy formu” aşağıdaki linkte 
verilmiştir. TSE tarafından söz konusu oy formunun listedeki 
faaliyet alanınız ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak 
görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta 
adresine ulaştırılması talep edilmektedir.
 

HABERLER
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Bilindiği üzere, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
15.08.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikler doğrultusunda, 
01.01.2021 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı 
ticaretiyle iştigal eden işletmeler, motorlu kara taşıtı alım satım 
sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası 
veya yabancı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini 31.01.2021 
tarihine kadar İkinci El Taşıt Ticareti Sistemi (İETTS) üzerinden 
Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Arnavutluk’un Durres şehrinde 100 MW’lık bir fotovoltaik  tesis 
projesini gerçekleştirileceği, tesise ilişkin transfer, kurulum, 
dizayn, finans ve operasyonel gibi konuların uluslararası 
ihaleye açılacağı bildirilmektedir. Söz konusu ihalenin başvuru 
süresinin 1 Şubat 2021 tarihinde saat 16.00 (CET)’da sona 
ereceği belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgilere;
https://www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/
arnavutluk.php adresinden ulaşabilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ
TİCARETİ YETKİ BELGESİ 

ARNAVUTLUK’TA İHALE HAKKINDA

HABERLER
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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!

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

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI İŞYERLERİNDE/
OFİSLERDE ASILMASI GEREKEN BROŞÜR

HABERLER
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ÜLKE RAPORU
MALEZYA 

Resmi Adı: Malezya Federasyonu 
Nüfus: 34,5 Milyon 
Dil: Malayca (resmi dil), Çince, İngilizce, Tamil 
Yüzölçümü: 330 252 km²
Başkent: Kuala Lumpur (İdari Başkenti: Putrajaya)
Yönetim Şekli: Federatif Anayasal Monarşi 
Devlet Başkanı: Abdullah Şah
Para Birimi: Ringgit (RM) veya Malezya doları (M$)
Bağımsızlık Tarihi: 31 Ağustos 1957 

Güneydoğu Asya’da yer almakta olup, kuzeyinde Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğusunda Selebes Denizi, güneyinde 
Endonezya ve Singapur, batısında Malakka Boğazı ile çevrilidir. Malezya’nın toplam 2669 km kara sınırı vardır. Anakarada yer alan 
Malezya yarımadası ve Borneo adasında yer alan Sabah ve Sarawak eyaletlerinden oluşan Malezya’da tropikal iklim hakimdir. 
Etnik yapısı Malay (Bumiputra) %69,3 (etnik yerliler dahil), Çinli %22,8, Hintli %6,9 , Diğer (%1) şeklindedir. Dini yapısı ise İslam 
(%61,3), Budizm (%19,8), Hristiyan (%9,2), Hinduizm (%6,3), Konfüçyism/Taoizm ve diğer (%2,3) şeklindedir. Otomotiv, dayanıklı 
tüketim malları, tekstil ürünleri, çeşitli gıda maddeleri, çimento ve diğer inşaat malzemeleri, mobilya ve ağaç ürünleri başlıca sanayi 
dallarını oluşturmaktadır.Başlıca tarım ürünleri ise Kauçuk, Palm Yağı, Hindistancevizi, Pirinç, Muz, Patates, Ananas, Hurmadır. 
Petrol, doğal gaz, kalay, demir, boksit ise yer altı kaynakları
 
Fedaral bir devlet olan Malezya 13 eyalet ve 3 federal bölgeden oluşmaktadır. Hükümetin sembolik olarak başı “Yang di-Pertuan 
Agong” denilen Kraldır. Kralın yetkileri semboliktir. Dokuz eyalette bulunan sultanların kendi aralarından seçtikleri sultan, 5 yıl 
süreyle Malezya Kralı olmaktadır. Tan Sri Muhyiddin Yassin 1 Mart 2020’den beri Başbandır.

TÜRKİYE’NİN MALEZYA’YA İHRACAT ORANI ( DOLAR)

ÜLKE RAPORU
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EKONOMİ

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2020

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı

Yıllık düşüş gösteren tek grup %0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu

Aralık 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin 
ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile 
haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, 
%28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 
ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın 
yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2020
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Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,15, aylık %2,36 arttı

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %27,32 arttı

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,67 arttı

Yıllık tek azalış %17,77 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Aralık 2020

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,15, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %19,02, imalatta %27,32, elektrik, gaz üretimi ve 
dağıtımında %0,25 ve su temininde %14,83 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %32,92, dayanıklı tüketim malında %27,70, dayanıksız tüketim malında 
%19,18, enerjide %3,24 ve sermaye malında %29,70 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,02, imalatta %2,67 artış, elektrik, gaz üretimi ve 
dağıtımında %1,21 azalış ve su temininde %1,18 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,91, dayanıklı tüketim malında %1,31, dayanıksız tüketim malında 
%1,47, enerjide %2,86 ve sermaye malında %1,87 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış %17,77 ile tütün ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %56,29, metal cevherleri %48,97, 
kağıt ve kağıt ürünleri %34,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2020

EKONOMİ
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Ekonomik güven endeksi 86,4 oldu
Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik güven 
endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %9,2 oranında azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü 
güven endeksi %7,8 oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı. 
Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,8 oranında artarak 
110,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen 
bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve 
inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

 Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak 
uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret 
ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

 
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak 
hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel 
ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

 Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2020

EKONOMİ
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İŞBİRLİKLERİ

İŞBİRLİKLERİ

İHRACAT

İTHALAT

ÜLKE

ÜLKE

TEKLİF 
TARİHİ

TEKLİF 
TARİHİ

TEKLİF NO

TEKLİF NO

NACE 
KODLARI

NACE 
KODLARI

 ESTONYA

İSPANYA

31.01.2021

28.02.2021

202000278

202100024

-13- Tekstil ürünleri imalatı
-46- Toptan ticaret (motorlu kara taşıtları 
ve motosikletler hariç)

14 - Giyim eşyalarının imalatı
46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

Verilen ölçülere göre * özel markalı * ev tekstili ürünlerini (özellikle nevresim-nevresim, yastık 
kılıfı, çarşaf, çocuk nevresim vb.) Üretecek toptancı ortağı / üreticisi arıyoruz. Tüm ürünler 
kaliteli, organik pamuk / bambu veya benzeri malzemeler olmalıdır. (üretici firma, aralarından 
seçim yapabileceğiniz çeşitli tekstiller sunar) AB merkezliyiz ve etiketimiz daha yeni başlıyor, bu 
nedenle miktarlar ilk başta oldukça küçük.

Teklif Tarihi 28.02.2021 Ülke ES Teklif No 202100024 Teklifle İlgili Sektörler NACE KODLARI 14 
- Giyim eşyalarının imalatı 46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 600 
ADET ÇORAP STOKU .
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İŞ BİRLİĞİ

ÜLKE

TEKLİF 
TARİHİ

TEKLİF NO

NACE 
KODLARI

UKRAYNA

31.12.2021

202000268

- 63- Bilgi hizmet faaliyetleri
- 70- İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesi, ekonomik olarak en gelişmiş bölgelerden biridir. Ukrayna’nın 
endüstriyel, bilimsel ve lojistik merkezidir. Bölge, ülkenin GSYİH`sinin yaklaşık yüzde 11’ini sağlıyor. 
Satılan sanayi ürünleri ve mal ihracatı hacmi ile sermaye ve doğrudan yabancı yatırım açısından 
Ukrayna`nın diğer bölgeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bugün Dnipropetrovsk bölgesinde 
1000 dan fazla yabancı şirket faaliyetlerini başarıyla yürütüyorlar. Dnipropetrovsk Yatırım Ajansı 
(DIA, www.dia.dp.gov.ua), yatırım projelerinin tüm aşamalarında bölgedeki yatırımcıları yönetir ve 
destekler. İletişim için: Useinova Feride feride.useinova@mfa.gov.ua

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/


