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ODAMIZ ÜYELERİNE “PARAF TİCARİ KREDİ KARTI 

GÜVENCELİ TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN PROJESİ” 

PROTOKOLÜ TÜRKİYE HALK BANKASI ile İMZALANDI 

 

Üyelerimizin tedarik zincirlerinde yaşadığı 
finansman aksaklıkları ve tahsilat problemlerini 
gidermek amacıyla Odamız ve Türkiye Halk 
Bankası arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı 
Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı” 
protokolü imzalandı. 

Esnafa destek amacıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ve Ziraat Bankası arasında 
imzalanan Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Protokolü’nün ardından benzer bir adımda 
Türkiye Halk Bankası’ndan geldi.  

Paraf Ticari Kredi Kartı Güvenceli Tedarik 
Zinciri Finansmanı protokolünü, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türkiye 
Halk Bankası Kocaeli Bölge Koordinatörü Okan 
Saraç imzaladılar. 

 

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf 
Erenkaya’nın da katıldığı protokol imza 
töreninde Halk Bankası İzmit Ticari Şube 
Müdürü Savaş Karataş, İzmit Şube Müdürü 
Yusuf Ekşi de bulundu. 

TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Halkbank arasında imzalanan işbirliği protokolü 
ile Odamız üyesi alıcı ve satıcı firmalar arasında 
büyük bir tedarik zinciri kurulmuş olup, üye iş 
yeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel 
fiyatlama ve vade avantajı sunulmaktadır. 
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2020 YILININ SON 

MECLİS TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

 
 
Odamız 2020 hizmet yılını, online olarak 
düzenlediği son meclis toplantısıyla 
kapatırken, iş dünyasının gelecek umudu Özel 
KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin faaliyetlerinin yürütüldüğü KOTEV 
(Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı)’in son 
mütevelli heyeti toplantısı hemen akabinde 
yapıldı.  
 

Odamızın Başarılı Yönetimiyle, 
KOTO AOSB Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi Artık Kendini 
Finanse Edebilecek 
 
Toplantıda Kocaeli iş dünyasıyla önemli bir 
müjde paylaşan odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, okulun, Oda desteğine 
ihtiyaç duymadan işletilecek seviyeye 
geldiğini açıkladı. Sadece devletin özel 
okullara öğrenci başına verdiği finansman 
desteğiyle yönetilecek olan okul, başarılı bir 
yönetimle bu duruma gelmeyi başardığı 
bilgisini verdi.  
 
Diğer yandan, pandemi nedeniyle tüm 
dünyada ekonomi için zorlu geçen 2020 
yılında, üyelerini hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan Odamız, 2021 yılının bütçesini de 
buna göre planladı. Salgının 2020 yılıyla 
birlikte geride kalması dilekleriyle oturumu 
açan Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan, 2021 
yılı bütçesini onaylanmak üzere meclisin 
onayına sundu. 2021 yılı gelir- gider bütçesi 
14 milyon 800 bin TL olarak açıklandı, tüm 
fasıllarla ilgili kapsamlı bilgi verildi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Covid-19 salgını Dünya’da olduğu gibi 
ülkemizde 2020 yılı itibarıyla hayatımıza 

girerek hem yaşama şeklimizi hem de iş 
yapma şekillerimizi tümüyle değiştirdi. Bu 
salgın  sadece ekonomik olarak yara almamızı 
sağlamakla kalmadı, yakınlarımızı ve 
sevdiklerimizi de bizden aldı. Ekonomik 
faaliyetlerin sekteye uğramasının önüne 
geçilebilmesi amacıyla hükümetimizce bir 
takım önlemler alındı ve alınmaya da devam 
ediyor. Kocaeli Ticaret Odası olarak biz de bu 
süreçte Covid-19 pandemisinin üyelerimize 
olan etkilerini en aza indirilebilmek adına 
çalışmalar gerçekleştirdik ve bunu tüm hızıyla 
sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle, iş 
dünyasında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri Odamız aracılığıyla ilgili Bakanlıklara 
iletildi. Meslek komitelerimizin çalışmalarına ve 
paydaşlarımızla işbirliği içinde ortaya 
koyduğumuz çalışmalarımıza ayrı bir önem 
verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. 
Görevlerini yerine getiren ve özveride bulunan 
Meslek Komitelerimizin kıymetli başkan ve 
üyelerine, komitelerimizin çalışmalarına destek 
olan çalışma arkadaşlarıma ve yönetim 
kurulumuza da buradan bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum.  
 
Her ne şartta olursa olsun umudumuzu hiçbir 
zaman kaybetmeden ve yılmadan yarınlara 
umutla bakmalıyız. Dileğimiz, 2021 yılının 
sağlığımızı, iş gücümüzü ve ‘normal’ sosyal 
hayatımızı ve pek tabi kucaklaşmalarımızı geri 
kazandığımız bir yıl olmasıdır. Bütçe desteği 
dolayısıyla tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
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DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK 

PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN “KOBİ’LER E-

İHRACAT İLE BÜYÜYOR” PROJEMİZ ONAYLANDI 
 

Proje, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Teknik Destek Programı kapsamında Odamıza kayıtlı 
ihracat gerçekleştiren ve/veya gerçekleştirme niyeti olan KOBİ’lerin üretim gerçekleştirdikleri ürünlerin 
uluslararası piyasalara ihracatını sağlamak üzere danışmanlık 
faaliyetlerini içermektedir. Proje kapsamında; temel dış ticaret 
altyapısının geliştirilmesi, hedef pazar araştırmasının yapılması, e-
ihracat ve dijital pazarlama faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin 
artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir.  
 

Bu faaliyetler, işletmelerin dış ticaret gerçekleştirmeyi 
planladıkları pazarlar ile ilgili doğru karar verebilmeleri, yapılacak araştırmaların iş etkinliği ve 
verimliliğinin geliştirilmesinde kullanabilmeleri için işletme yöneticileri ve çalışanlarında farkındalık, 
bilgi ve yetkinlik kazandırabilecektir. Böylece KOBİ’lerin verimlilik ve karlılığın artırılmasına katkı 
sağlanabilecektir. Sonuç olarak işletmelerin likidite varlıklarının ve kurumsallaşma avantajlarından 
yararlanarak verimlilik ve karlılık artışı ile rekabette üstünlük sağlayabilecekleri gibi, yeni yöntemler 
aracılığıyla ürettikleri ürün ve hizmetlerinde kalite, hız, ulaşılabilirlik faktörleri ile ülke ve bölge 
ekonomisine ve istihdama değer katabileceklerdir. 
 

SAĞLIK SİGORTASI ÜRÜN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Odamız Sigorta sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize 
yönelik olarak video konferans yöntemi ile Sağlık Sigortası Ürün 
Eğitimi gerçekleştirildi.  
Sağlık Sigortası Ürün Eğitimi, MAPFRE Sigorta Bireysel Sağlık 
Sigortaları Teknik ve Risk Analizi Kıdemli Müdürü Arzu Tansuk ve 
Medikal İşlemler Kıdemli Müdürü Nadiye Hacıömeroğlu’nun 
katılımı ile gerçekleşti.  
 

Odamız 22. Komite Başkan Yardımcısı Nurgül Moldur açılış 
konuşmasında, ”Acentelerimiz ile acente çalışanlarımız ürüne 
hakim olamadığı zaman ürün satışında başarısız olunabiliyor. Bu 
nedenle Şirketlerimizden ürün eğitimi ve hasar yönetimi gibi 
konularda eğitim talep ettik. MAPFRE Sigortaya desteklerinden 
dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
Odamız 22. Meslek komitesi Başkanı Olcay İlter “Son 

zamanlarda sağlık poliçeleri ile ilgili birçok bilgi kirliliği var o yüzden bilgiyi doğru yerden almak lazım. 
İlk önce sağlık sigortaları ile başlamak acenteler için iyi olacaktır” dedi. Söz konusu eğitimde; özel sağlık 
sigortası, kimler yararlanabilir, yatarak-ayakta tedavi teminatı, anlaşmalı kurum ağı, ömür boyu 
yenileme garantisi, grup poliçeleri, doğum teminatı, ek teminatlar, provizyon kanalları, provizyon 
bilgilendirmeleri, teminat limitleri gibi başlıklara değinildi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ” Sigorta acentelerini yarına hazırlamak, tüm branşlarda 
bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çapraz satış konusunda iyi olabilmek ve teknik alt yapıların da iyi 
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kurularak mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması yönünde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” İfadelerine yer verdi.  

BALIKESİR TİCARET ODASI 

İLE EŞ MESLEK KOMİTE 

TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

Odamız 18. Meslek Komitesi ve Balıkesir Ticaret 
Odasının aynı sektörde bulunan 5., 17. ve 18. 
Meslek komiteleri zoom programı üzerinden 
toplantı gerçekleştirdi. Üyelerin tanışması ile 
başlayan toplantıda, Balıkesir Ticaret Odası 17. 
Meslek Komite Başkanı Çiğdem Eşim kendi 
komitelerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler 
hakkında bilgi aktarımında bulundu.  
 
Aynı zamanda komite üyelerine yönelik Dijital 
Dönüşüm ile cephe teknoloji konulu seminerler 
düzenledikleri, robotik üretim ile ilgili work-
shop gerçekleştirdikleri, beton kent 
mobilyalarını, kalıp teknolojileri ile strafor kalıp 
yapıp ürettiklerini dile getirdi.  
 
Odamızın 18. Meslek Komite Başkanı İbrahim 
Arda Aygören tarafından da ilimizde mevcut 
plan tadilatları uygulaması ile ilgili bilgi 
aktarımında bulunuldu. 18. Meslek Komite 
Başkan Yardımcısı Levent Yapıcı tarafından 
Gayrimenkul değerleme konusunda 
gerçekleştirmiş olduğumuz oda faaliyetleri 
hakkında detaylı bilgi verildi.  

Bununla birlikte kentsel dönüşüm konusu 
görüşüldü. Gayrimenkul değerleme konusunda 
ileriki dönemlerde bir toplantı daha 
düzenlenmesi kararı alınırken, yapı denetim 
sektöründe yaşanan sorunlar dile getirildi. Yapı 
denetim sektöründe havuzdan atanan işlerin 
çok adil olmadığı, bunun da oturmuş bir yapı 
denetim sisteminin olmayışından kaynaklandığı 
belirtilirken, sadece fiyat birliğinin oluştuğu 
konusu dile getirildi. Pandemi sonrasında söz 
konusu eş meslek komite toplantısının fiziki 
olarak yapılmasına karar verildi ve Balıkesir 
Ticaret Odası eş meslek komitesi ilimize davet 
edildi. 

 

 

18.MESLEK KOMİTESİ SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
2020 yılı değerlendirmesi, sektör sorunları ve çözüm 
önerileri konulu 18.Meslek Komitesi Sektörel İstişare 
Toplantısı zoom üzerinden gerçekleştirildi.  
 
Toplantıda Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılığı 
sektörüne yönelik, Plan ve tadilatlara yönelik değer 
artışlarında çıkan yönetmelik hususunda ve sektörün 
sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri ile ilgili 
istişarelerde bulunuldu.  
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TSE ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GÖZETİM 

DENETİMİMİZ BAŞARI İLE SONUÇLANDI 
 
Odamızca gerçekleştirilen faaliyetlerin ve üyelere sunulan hizmetlerin kalite 
yönetim sistemine uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla her yıl 
gerçekleştirilen TSE ISO 9001 kalite yönetim sistemi gözetim denetimimiz 
yılında 24 – 25 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
 

Yapılan denetimde, Odamızın yürütmüş olduğu prosesler ve bu prosesler arası ilişki, yürütülen 
faaliyetlerin talimat ve prosedürlere uygunluğu, süreç akışları, düzeltici faaliyetler, risk analizleri ve 
yönetimin gözden geçirme raporları gibi Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki birçok konu gözden 
geçirildi. Denetim neticesinde gözden geçirilen faaliyetimiz ile ilgili herhangi bir majör ve minör hataya 
rastlanmamış olup; belgemizin devam etmesi yönünde rapor verildi. 

 

PANDEMİ DÖNEMİNDE 

LOBİCİLİK VE 

POLİTİKALARI ETKİLEME 

YAKLAŞIM VE YÖNTEM 

ÖNERİLERİ EĞİTİMİNE 

KATILIM SAĞLANDI 

 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
zoom üzerinden düzenlemiş olduğu 
“Pandemi Döneminde Lobicilik Ve Politikaları 
Etkileme Yaklaşım Ve Yöntem Önerileri 
Eğitimi”ne Genel Sekreterliğimiz ve 
personelimiz katılım sağladı. 
 
Açılış konuşmasını yapan TOBB Akreditasyon 
Müdür Vekili Özge Karatepe; “Geliştirme 
ziyaretlerinin yeni standarda göre yapılacağını 

ve yeni standardın ilk denetiminin de 2022 yılı 
Ocak itibariyle başlayacağı bilgisini verdi. 
Gerçekleştirilen eğitimin amacının Odaların ve 
Borsaların en güçlü yanının Lobicilik olduğunu 
ve bugünkü eğitimde de pandemi döneminde 
de bu güçlü yönümüzü devam ettirmenin 
gerekmekte olduğunu belirtti.   
 

Ulusal Demokratik Enstitü Program Yöneticisi 
Ebru Ağduk’un sunum yaptığı 14 Ocak 2021 
tarihinde düzenlenen eğitimde, lobicilik 
faaliyetlerinde uygulanacak stratejiler, iletişim 
yöntemi, iletişim kurulacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar konuya göre farklılıklar gösterse de, 
politika ve uygulamaları etkilemenin nihai 
amaç olduğu vurgulandı. Lobicilikte kanıta 
dayalı verilerin anlatılmasının önemli olduğu, 
kanıta dayalı verilerinde karar vericilere nasıl 
anlatılması gerektiği aktarıldı.  
 

Etki odaklı olarak düşünmenin önemli olduğu, 
lobiciliğin etkinin bir parçası olduğu ifade edildi. 
Konuya bütünsel olarak bakmak gerektiği, 
veriye dayalı bilginin nasıl alınıp nasıl 
aktarılması gerektiğinin önemi anlatıldı.  
İletişim Stratejisi ile ilgili bilgi aktarımı yapıldı, 
konu hakkında dijital iletişim stratejilerin 
Odalar tarafından yapılması gerektiği ve 
dijitalleşme konusunda bu dönemde geç 
kalınmadan İnsan Kaynakları yatırımlarının 
yapılması gerektiği ifade edildi. 
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TOBB ODA VE BORSALARIN GENEL SEKRETERLERİ İLE 

BULUŞMA TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların genel 
sekreterleri ile video konferansta bir araya geldi. Toplantıda pandemi sürecinde il ve ilçelerde yaşanan 
sorunlar değerlendirilirken, oda-borsa sisteminin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni projeler 
için istişarelerde bulunuldu. Düzenlenen programa Odamızı temsilen Odamız Genel Sekreteri Mert 

Anlıpak katılım sağladı. 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE 

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÜRETİM 

TEŞVİK PROJESİ ULUSAL BASINDA YER ALDI 
 
TRT kanalında “Hayatın Ritmi” programına konuk olarak katılan 
Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın 
Tibbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesinin tanıtımını 
gerçekleştirdi. 
Odamızın da desteklediği Projede 87 üretici ile anlaşma sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 1200 hektar alanda tıbbi ve 
aromatik bitki ekimi yapılacak. Tahir Büyükakın “Amacımız kırsal 
eksimde kalıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma projesini hayata 
geçirmek. Ziraat mühendislerimiz sürecin başından sonuna kadar 

takip edip çiftçilerimize teorik eğitimler veriyorlar. Şuan da 38 tane köyümüzde projemizi başlattık. 
Çitçilerimizi başından sonuna kadar bu konuda desteklemeye devam ediyoruz. “ ifadelerine yer verdi. 

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=26193&lst=MansetListesi
https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=26193&lst=MansetListesi
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TOBB DİJİTALLEŞME SANAL FUARI 26-27 OCAK 2021 

TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 
daha da önem kazanan dijitalleşmeyi ve bu 
alandaki gelişmeleri KOBİ'lere aktarabilmek 
amacıyla 26-27 Ocak'ta "Dijitalleşme Sanal 
Fuarı" gerçekleştirildi. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) 
yapılan açıklamaya göre, 26-27 Ocak'ta 
gerçekleşen fuarda, yazılım, telekomünikasyon 
ve e-ticaret sektöründen 100'e yakın şirket 
stant açıldı. KOBİ'lerin ihtiyaç duyabilecekleri 
bilgiye erişmeleri, gerekli araçları tanımaları ve 
potansiyel iş birliklerini geliştirmeleri 
hedeflenen fuarda, ziyaretçiler sanal 
ortamda tüm stantları gezebildi, firma 
yetkilileriyle yazılı, sesli ve görüntülü iletişime 
geçti. 

 
"Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk" 
sloganıyla düzenlenen etkinlikte 
gerçekleştirilen B2B (şirketten 
şirkete) toplantılarıyla KOBİ'lere dijitalleşme 
araçları daha yakından tanıma fırsatı sundu 
  
Fuar süresince, "Ekonomide Dijital Dönüşüm", 
"Yeni Normal: Dijitalleşme Paneli", "Yazılım 
Sektörünün Uluslararası Rekabette 
Konumlanması", "Dijitalleşmenin Anahtarı: 5G 

ve Nesnelerin İnterneti" 
başlıklarında çevrim içi 
seminerler yapıldı.  
 
Ziyaretçilerle yazılım, e-ticaret 
ve telekomünikasyon 
sektörlerinde dijitalleşme ve bu sektörlere 
yönelik dijital dönüşüm 
örneklerinin paylaşılacağı etkinliğe katılım 
ücretsiz gerçekleştirildi.  
 
  
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin 
dijitalleşen yeni Dünyaya uyum sağlamalarını 
kolaylaştırmak istediklerini belirtti, "Küresel 
salgınla birlikte şirketler için yeni bir dönem 
başladı. Ticaretin devamı için dijitalleşme bir 
zorunluluk haline geldi. Bu dönüşümü 
gerçekleştiren her sektörden ve ölçekten 
şirketler yeni müşterilere ulaşırken 
verimliliklerini de artırdı.  
 
TOBB olarak özel sektörünün yeni ekonomiye 
daha hızlı uyum sağlaması için çok sayıda 
projeyi hayata geçirdik. Şimdi de TOBB 
Dijitalleşme Sanal Fuarı'nda teknoloji 
şirketlerimiz ile KOBİ'lerimizi bir araya 
getiriyoruz. Tüm üyelerimizi bu etkinliğe davet 
ediyorum." dedi. 

 

VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP  
  

25/1/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 
524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara 
verilmesine/faaliyetlerinin tamamen 
durdurulmasına karar verilen sinema salonu, 
kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet 
kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo 
salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme 
havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve 
lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde 
faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep 
halinde olduğu kabul edildiği, bahsi geçen ana 

faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin 
yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki 
ana faaliyet kodu dikkate alınır. Bununla birlikte 
mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana 
faaliyet kodu itibarıyla kapsamdaki sektörler 
arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet 
alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde 
fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi 
halinde, mücbir sebep kapsamında olup 
olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana 
faaliyet alanı dikkate alınacağı bildirilmektedir. 
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Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren 
mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 
tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar 
kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları 
uygun görülen tarihe kadar devam edeceği 
bildirilmektedir. Bahse konu mükellefler 
tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi 
gereken katma değer vergisi ve muhtasar 
beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, 
e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter 
beratları ile e-Defter ve beratların ikincil 
kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine 
yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona 
ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna 
kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk 

eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname 
verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak 
üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı 
izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem 
için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatıldığı 
bildirilmektedir. Sosyal güvenlik mevzuatı 
gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine 
ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 
bildirilmesinin zorunlu olması durumunda 
mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi 
kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme 
sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı 
belirtilmektedir. 

 

KARASU LİMANI DÜZENLİ  

RO RO SEFERLERİ BAŞLADI 
IC İÇTAŞ Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme 
A.Ş. tarafından işletilmekte olan Karasu Limanı’nda 
devam eden Ukrayna ( Chornomorsk ) düzenli Ro- 
Ro seferlerine ek olarak Romanya (Köstence) hattı 
seferleri 3 Şubat 2021 tarihi itibari ile başlatıldı. 
Chornomorsk Limanı’na yapılan seferler ile birlikte 
Köstence Limanı’na yapılacak seferlere ait haftalık 

programlara www.koto.org.tr adresimizden ulaşılabilmektedir. 
 
 

ASELSAN MİLLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YENİ 

BROŞÜRLERİN LANSMANI  

ASELSAN A.Ş. Sanayileşme ve Tedarik 
Direktörlüğü yerlilik oranlarını 
artıracak millileştirme çalışmalarına hız 
verdi bu kapsamda, yurt dışından 
temin edilen tüm ürünler gözden 
geçirildi. Teknolojinin kritikliği, ihraç 
kısıtlar, maliyet etkisi ve temin süresi 
gibi kriter ler göz önüne alınarak, milli 
ve yerli olarak temin edilmesi gereken 

ürünlere öncelik verilerek ayrı ayrı 
broşürler hazırlandı. 
 
Söz konusu ürün listesine ve 
broşürlerine www.gucumuzbir.com a
dresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.koto.org.tr/
http://www.gucumuzbir.com/
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AB'NİN YENİ TÜKETİCİ GÜNDEMİ 
 

Avrupa Komisyonu tarafından, Yeni Tüketici 
Gündemi’ne ilişkin bir bildirim yayımlanmıştır.  

Yeni Tüketici Gündemi ile yeşil geçiş, dijital 
dönüşüm, tüketici haklarının düzeltilmesi ve 
uygulanması, belirli tüketici gruplarının özel 
ihtiyaçları ve uluslararası işbirliği öncelikli alan 

olarak belirlenmekte ve tüketicilerin yeşil geçiş 
için güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Söz konusu Gündem’e yönelik olarak, Ticaret 
Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı not ekte 
yer almaktadır. 

Yeni Tüketici Gündemine İlişkin AB 
Bildirimi’ne https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC06
96&from=EN adresinden erişim 
sağlanmaktadır. 

BELARUS EKONOMİ BAKANLIĞI GİRİŞİMCİLİK 

DEPARTMANI KOBİ İSTATİSTİKLERİ VE  

2021 YILI FUAR/SERGİ LİSTESİ 

 
Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 

Girişimcilik Departmanı tarafından hazırlanan, 

Belarus'taki küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin gelişimini gösteren bilgiler ile 2021 

yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 

ulusal ve uluslararası fuar/sergi 

organizasyonlarına ilişkin kapsamlı listeye 

www.koto.org.tr web adresimizden erişim 

sağlanmaktadır. 

 

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)  
 

Bilindiği üzere Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme 

Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve 

Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet 

ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin 

başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma 

süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) 

üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği bildirilmişti. 

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvuru iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına 

işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Başvurudan önce MERSİS'te yer alan 

bilgilerin (VKN, adres, telefon, ortaklık, temsilci listesi, sektör) kontrol edilerek güncellenmesi 

gerekmektedir.  

İhracat Destek Başvuruları 
 
1 Ocak 2021 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular sadece DYS üzerinden kabul edilir. DYS devreye 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN
http://www.koto.org.tr/
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girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre 
sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik 
yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki 
mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.  
 
NOT 1: DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı 
şirketlerin DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. 
 
NOT 2: "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" da yer alan destek 
bileşenlerine (e-ticaret, sanal fuar, sanal heyet) yönelik  başvurular DYS üzerinden alınmamakta olup, 
ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre iletilmelidir. 
 
Hariçte İşleme İzin Belgesi Başvuruları 
 
Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 
sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir. (H1) başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü, (H2) 
başvuruları ise İMMİB Genel Sekreterliğince değerlendirilip, sonuçlandırılır. 
 
Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Başvuruları 
 
Vergi Resim Harç İstisna Belgesi başvuruları 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle sadece DYS üzerinden kabul 
edilir. 
 
Hizmet Sektörü Destek Başvuruları 
 
Hizmet Destekleri başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren DYS üzerinden kabul edilecektir. 

 

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği’ne ve Ticaret Bakanlığı Destek 
Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi’ne https://ticaret.gov.tr/ adresinden 
ulaşılabilmektedir. 
 
 

KUZEY MAKEDONYA İSMİ MEDOS'A EKLENDİ 
 

Yunanistan ile Makedonya arasında imzalanan Prespa Anlaşması 
 12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşmaya 
istinaden Makedonya Cumhuriyeti'nin resmi adının "Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti” (Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının "Kuzey 
Makedonya” (North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir.  
 
Bu kapsamda, ihracatçılarımızın bahse konu ülke ile yapacakları ticarette 

sıkıntı yaşamamasını teminen TOBB tarafından MEDOS sisteminde kullanılan ülke listelerinde gerekli 
güncellemeler yapılmıştır. 

https://ticaret.gov.tr/
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İNGİLTERE TEKNOLOJİ KONFERANSI  
 

İngiltere Teknoloji Konferansı'nın, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ve 
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz 
TRUSS'ın katılımlarıyla 16-18 Şubat 2021 
tarihlerinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirileceği ve Konferansın iş 
dünyası, kamu ve üniversitelerden düşünce 
liderlerini bir araya getirerek imalat 
sanayinin dijital dönüşümü, dijital sağlık, 
medikal teknoloji, akıllı şehirler ve 
yenilenebilir enerji gibi farklı sektörlerde 
panel oturumlarının, çalıştayların ve B2B 

toplantıların gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Konferans kapsamında ayrıca, 
İngiltere-Türkiye bilim ve yenilik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin fırsatların da ele alınması ve Türk 
teknoloji şirketlerine İngiltere yatırım ortamına ve desteklerine ilişkin bilgilerin sunulması 
planlanmaktadır. 

Detaylı etkinlik programına https://uktechweekturkey.kongrelive.com/ adresinden erişim 

sağlanabilmekte olup, söz konusu adres üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.AVRUPA 

BİRLİĞİ COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU 

KOSGEB, Avrupa Birliği-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal 

koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. 

Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde 
yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye 
çıkarılmasını teminen; Başkanlık tarafından Program konusunda 
farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte 
olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri 
sunulmaktadır. 

Diğer taraftan Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerin 
desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından 
tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Programı’nın Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve 
Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması -COSME Türkiye Teknik Destek Projesi-” yürütülmektedir. 
Proje kapsamında, açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlarımıza 
yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. 

Bu etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilir.

https://uktechweekturkey.kongrelive.com/
https://cosme.kosgeb.gov.tr/
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DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI  
 

24.11.2020 tarihli ve 3205 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 

yılında kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve 

Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar" 

25.11.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak 

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.  

Bu çerçevede, söz konusu düzenleme kapsamında 

gerçekleştirilecek olan yeni uygulamalara ilişkin 

TARSİM tarafından hazırlanan bilgi notu; 

Bitkisel Ürün Sigortası 
1. Altıntop, limon, mandalina portakal ve üzüm ürünlerinde “ sıcak hava zararı” olarak teminat 

kapsamında. 
2. Pamuk ürünü,” yağmur riskinin” neden olacağı miktar kaybına karşı teminat kapsamında. 
3. Ayçiçeği ürünü “ kuş zararı “ riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı teminat kapsamında. 
4. İlçe Bazlı Kuraklık Veim Sigortası Uygulamasından Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası 

Uygulamasına geçildi. 
5. Aynı ürün ve ada parselde, Bitkisel Ürün Sigortası ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası bulunan 

üreticilerin son yapılan poliçeleri üzerinden “%5 Çift Poliçe İndirimi” uygulamaya alındı. 
6. Bitkisel Ürün Sigortasında dolu paket riskleri “Kademeli Hasarsızlık İndirimi” oranları, hasarsız 

geçen 1. Yıl için %5’ten %10’a, 2. Yıl için %15’ten %20’ye, 3. Yıl için %25’ten %30’a çıkarıldı. 
7. Bitkisel Ürün Sigortasında don paket riskleri “Kademeli Hasarsızlık İndirimi” oranı hasarsız geçen 

1. yıl için %5’ten %10’a çıkarıldı. Yeni bir uygulama olarak 2. Yıl için %20 oranında hasarsızlık 
indirimi uygulamaya alındı. 

8. Dijital Tarım pazarı sistemine kayıtlı üreticilere %5 ve bu sistem üzerinden sözleşmeli üretim 
yapan çiftçilere %10 indirim uygulanmaya başladı. 

9. Sera Sigortasında hasar sonrası oluşabilecek “Enkaz Kaldırma Masrafları” teminat kapsamına 
alındı. 

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası 
1. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, geniş kapsamlı tarifelerde geçerli olmak üzere, 

sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-10 aralığında olan Küçük Aile İşletmelerine %15 
oranında indirim uygulanmaya başladı. 

2. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, isteğe bağlı ek teminat olarak verilen “Terör Teminatı”nın 
kapsamına, Grev, Lokavt, ve Halk Hareketi riskleri ilave edildi. 

3. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında hasarsızlık indirim oranı %30’a kadar yükseldi. 
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası 

1. Küçükbaş Hayvanları Hayat Sigortaları geniş kapsamlı tarifelerinde poliçe süresi 45 günlük olan 
Broiler tarifesine ilave olarak poliçe süresi 12 aylık olan yeni Broiler tarifesi uygulamaya alındı. 

2. Kümes Hayvanları tarife fiyatlarında indirim yapıldı. 
Su Ürünleri Hayat Sigortası 

1. Su Ürünleri Hayat Sigortası tarife fiyatlarında ve müşterek sigorta oranlarında indirim yapıldı. 
Arıcılık Sigortası 

1. Arıcılık Sigortasında, mevcutta sabit ve gezginci arıcılık olarak iki farklı tarife fiyatı ile yapılan 
uygulama kaldırılarak, Arıcılık Sigortası olarak tek tarife altında toplandı. 
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EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI 
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda 
gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim 
ve tarıma dayılı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama 
altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük 
izlenebilirliğin sağlanması gıda güvenilirliğinin 
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için 
geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler 
tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkinliklerinin arttırılması, kırsal 
toplumda yerel kalkınma kapasitesinin 
oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni 
teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi 

amacıyla 2021-2025 yılları arasında 
uygulamaya konulan “Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ” 21.11.2020 tarih ve 31311 
sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  
 
İlgili tebliğe istinaden hazırlanmış olan 
“Uygulama 
Esaları”  www.tarimorman.gov.tr adresinde 
yayınlamış olup (07.12.2020); başvuruların  en 
son en son 20.02.2021 günü saat 23:59 
da Bakanlığın internet adresinden yapılması 
gerekmektedir. 

LİBYA/ FİRMA-İŞVEREN İDARE GÖRÜŞMELERİ 
 
Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde 
imzalanan ve taraflar açısından iç onay 
süreçleri tamamlanan Mutabakat Zaptı (MoU) 
resmen yürürlüğe girdi. Söz konusu MoU'nun 
temel amacının firma-işveren idare 
görüşmelerinin gerçekleştirilmesine zemin 
hazırlamak ve önemli kural ve ilkeleri belirleyen 
bir kılavuz metin görevi görmek olduğu, bu 
kapsamda, metnin esasen her iki tarafın (firma-
işveren idare) görüşme yapmalarını sağlamak 
ve bunu kolaylaştırmak üzerine kurulduğu 
bildirilmektedir. 
 
Bu çerçevede, bahse konu MoU'nun 4. 
Maddesi, "Akit tarafları, projelerin etraflı bir 
teknik ve iktisadi değerlendirilmesinin ve 
devamlılıklarının fizibilite etüdünün 
yapılmasına ilaveten, önceliklerinin 
belirlenmesine, bunlar üzerinde çalışmaya 
başlamaya veya bunları iptal etmeye ve ilgili 
hak ile borçları tasfiye etmeye teşvik ederler, ve 
akit tarafları, işlerin olası devamına ve/veya hak 
ve borçların sulhüne dair, işbu Mutabakat 
Zaptı'nın yürürlüğe girmesini takip eden 90 gün 
içerisinde bir anlaşmaya varmaya teşvik 
ederler; akit tarafların müzakerelere 
başlayamaması veya bir anlaşmaya 

varamaması veya projenin sonlandırılması 
durumunda, işbu Mutabakat Zaptı'nın 
yürürlüğe girmesini takip eden 180 gün 
içerisinde akit taraflar bir kesin hesap 
hazırlarlar ve ilgili haklara ve borçlara dair sulh 
olurlar." hükmünü amirdir. 
 
Aynı zamanda söz konusu MoU'da öngörülen 
takvim çerçevesindeki görüşmelerin 
yapılmasına yönelik ilk 90 günlük sürenin, 24 
Aralık 2020 tarihi itibariyle dolduğu, kesin 
hesap (final account) için firmaların, Libyalı 
işveren idarelere başvurmaları için öngörülen 
ikinci 90 günlük sürenin de aynı günden 
itibaren başladığı bildirilmektedir. 
 
Bu kapsamda, ilk 90 günlük süre içerisinde 
Libyalı idarelere başvuru yapmış olan 
firmaların yanı sıra, herhangi bir görüşme 
talebinde bulunmamış olan firmalar da, kesin 
hesap için ilgili işveren idareye 90 gün 
içerisinde başvuru yapabileceklerdir. Başka bir 
deyişle, firmalarımız, MoU kapsamında, 
yürürlük tarihinden itibaren 180 gün 
içerisinde kesin hesap isteme hakkına sahip 
bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, anlaşmanın temel amacının 
firma-işveren idare görüşmelerine zemin 

hazırlamak olduğu dikkate alındığında, ilk 90 
gün içerisinde başvuru yapmamış olan 

http://www.tarimorman.gov.tr/
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firmaların da, halen, Libyalı idarelere yazılı 
olarak başvurabilmelerinin mümkün olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda, firmaların 
kesin hesap isteği öncesinde, Libyalı işveren 
idarelere yazılı olarak görüşme taleplerini 
iletmelerinin faydalı olacağı 
düşünülmektedir.  
 
Diğer taraftan, ilk 90 günlük süre içerisinde 
firmaların MoU kapsamında ilgili Libya 
idarelerine yazılı olarak yaptığı başvurulara 
herhangi bir dönüş alınamadığına ilişkin bilgiler 
çerçevesinde, konu Dışişleri Bakanlığına iletildi. 
Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı, Trablus 
Büyükelçiliğimizin Libya Planlama Bakanı Tahir 
El-Cuheymi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 
bu görüşmede Libyalı Bakanın MoU'nun 
uygulanma iradesine ilişkin şüphe duyulmasına 
gerek olmadığını, Türk firmalarının projelerinin 
Libya'nın da yararına olduğunu, kendisinin 
başkanlığında oluşturulan bir komite kanalıyla 
ilgili işveren idarelere gerekli talimatların 
verildiğini, ancak içinde bulunulan bütçe 
koşulları nedeniyle işveren idarelerinin sıkıntı 
yaşadığını, gelecek mali yıl için Başkanlık 
Konseyi'nden (BK) ve BK Başkanı Sarraj'dan 

Türk firmalarının projelerine ilişkin özel bir fon 
talep ettiklerini ve fonun tahsisinin ardından 
işveren kuruluşların gerekli müzakereleri 
yapacağını belirttiği ifade edilmektedir. Söz 
konusu yazıda, devamla, Trablus 
Büyükelçimizce Bakan Cuheymi'ye, 
başvuruların cevapsız bırakılmamasının, Libya 
işveren idarelerin firmalarımızın başvuruları 
hakkında söz konusu firmalarımızla temasa 
geçip başvurunun alındığını teyit etmelerinin ve 
duruma ilişkin bilgi vermelerinin daha uygun 
olacağının dile getirildiği, Bakan Cuheymi'nin 
de, cevaben, başta İdari Merkezlerin 
Geliştirilmesi Ofisi (ODAC) olmak üzere ilgili 
Libya işveren kuruluşlarına gerekli 
hatırlatmalarda bulunacağını kaydettiği belirtti. 
 
Bu itibarla, MoU kapsamında belirlenen takvim 
çerçevesinde, isteyen firmalarımızın doğrudan 
kesin hesap başvurusunda bulunabilecekleri 
döneme gelinmiş olmakla birlikte, Libya 
tarafının açıklamaları ve yukarıda belirtilen 
hususlar dikkate alınarak, firmaların, kesin 
hesap isteği öncesinde, Libyalı işveren idarelere 
yazılı olarak görüşme taleplerini iletmeye 
devam edebilecekleri düşünülmektedir. 

 
 

VENEZUELA’DA DEMİR ÇELİK İŞBİRLİĞİ İMKANLARI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 

bildirildiği üzere; Venezuela devlet madencilik 

şirketleri grubu CVG (Corporacion Venezolana 

de Guayana) Başkanı Pedro Maldonado ile bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda kendi 

tesislerinde ürettikleri ve demir çelik 

üretiminde kullanılan Sıcak Briket Demir (HBI) 

ve Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) 

ürünlerini Türkiye'ye uygun koşullarda 

satabilecekleri, ayrıca sahip oldukları demir 

pelet üretim tesislerinden birinci hatta 

yenileme yatırımına ve ikinci hattın da 

kurulumu için yatırıma ihtiyaçları olduğunu 

belirterek söz konusu tesisleri Türk 

yatırımcılarla birlikte tamamlayarak ortak 

üretim yapabileceklerini açıkladığı  

bildirilmektedir. Söz konusu HBI ve DRI ürünleri 

ile yatırım projeleri hakkında detay bilgi almak 

isteyen, Venezuela'dan HBI ve DRI ürünleri 

almak veya ülkede yatırım yapmak suretiyle 

ortak üretim yapmak isteyen ilgili demir çelik 

firmalarımızın Karakas Müşavirliğimize 

(karakas@ticaret.gov.tr) başvurmaları 

gerekmektedir.  

 

mailto:karakas@ticaret.gov.tr
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TÜRKİYE MOLDOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI FORUMU 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini, ticaretin 
ve yatırımların arttırılması ve iki ülke arası potansiyel işbirliği alanlarının belirlenmesi konularını esas 
alarak, Moldova'ya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, 15 Aralık 2020 
tarihinde, TOBB ve Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ( CCI RM) tarafından “Türkiye-Moldova Ticaret 
ve Sanayi Odası Forumu”nun kurulmasına dair Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Türkiye, Moldova'daki 
yabancı yatırımlar arasında birinci sırada yer almaktadır. Türk şirketleri Moldova'da 6 bin istihdam 
oluşturmuş, Türk müteahhitleri yaklaşık 620 milyon ABD Doları 
değerinde 45 proje tamamlamıştır. Türkiye ve Moldova arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde ticaret hacmi 600 milyon civarına 
ulaşmıştır. Bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
 

Ülkemizden Moldova'ya örme mensucatlar, domates, turunçgiller, 
hijyenik ürünler, alüminyum, sentetik lif ipliği vb. ihraç edilirken, ülkemiz Moldova'dan ayçiçeği 
tohumu, sökülecek gemiler, kolza tohumları ve buğday mahlulatları vb. ithal etmektedir. Türkiye-
Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na üye olmak için TOBB İkili Odalar web 
sitesi https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/TurkiyeMoldovaTSO/ linkinde yer alan ''Üyelik Başvuru Formu'' 
nun doldurulması gerekmektedir. 

 

AKARYAKIT POMPA SAYAÇLARININ, TANKER 

SAYAÇLARININ VE NAKLİYE YAPAN TANKER 

SAYAÇLARININ MÜHÜRLENMESİ KONUSUNDA 

BİLGİLENDİRME 
 

Akaryakıt pompa sayaçlarının, tanker sayaçlarının ve nakliye yapan tanker sayaçlarının mühürlenmesi 
konusundaki aksamalardan dolayı yaşanan olumsuz durumların giderilmesi adına Odamız tarafından 
yapılan girişimler neticesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
 
Bilindiği üzere; ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri ile ilgili işlemler, 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu 
ile bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler kapsamında yürütülmektedir. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan muayene yönetmeliklerinin “Mücbir Sebepler” başlıklı 
maddesinde; ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu 
muayenelerin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması 
durumunda bu işlemlerin Bakan Onayı ile ertelenebileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda; içinde 
bulunduğumuz Covid-19 salgını nedeniyle ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik/stok muayenelerinin 
ertelenmesi yönünde ilgili sektörlerden gelen talepler üzerine Bakanlık Makamından 09.06.2020 tarihli 
ve 1626263 sayılı onay alınmıştır. Söz konusu Onay’a göre; 2019 yılı sonunda periyodik/stok muayene 
süresini doldurmuş ve 02.03.2020 tarihine kadar Bakanlığa/Servislere periyodik veya stok muayene 
müracaatı yapılmış ancak 2020 yılı sonuna kadar periyodik/stok muayene işlemleri tamamlanmayan 
ölçü aletleri için herhangi bir cezai işlem uygulanmadan periyodik/stok muayenelerinin tamamlanma 
süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Akaryakıt sayaçlarının ve 2000 kg üzeri tartı aletlerinin 
periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri; 11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği uyarınca 
01.01.2020 tarihinden itibaren TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından yerine getirilmektedir. 
Covid-19 salgını nedeniyle çalışma koşullarında yaşanan sıkıntılara rağmen 2020 yılında alınan 

https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/TurkiyeMoldovaTSO/
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başvuruların tamamının 2021 Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde TSE tarafından gerekli 
planlamalar yapılmıştır. 

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE 

ODAMIZ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

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

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI 

İŞYERLERİNDE/OFİSLERDE ASILMASI GEREKEN BROŞÜR 

Koronavirüs kapsamında kapalı işyerlerinde/ofislerde alınması gereken önlemlere ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/kapali-isyerleri-ofislerde-covid-19-icin-alinacak-onlemler-konulu-brosur-hd-5e902eaeddd55
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
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UKRAYNA 

 
Nüfus: 44,6 milyon  
Dili Resmi dil: Ukraynaca  
Etnik Yapı: Nüfusun % 78'i Ukraynalı, % 17’si Rus, % 5'i ise 
Belarus  
Yönetim Biçimi: Yarı Başkanlık tipi Cumhuriyet 
Para Birimi: Grivna (1 ABD Doları: 26,69 UAH) 
Başkent: Kiev (2,9 milyon)  
Yüzölçümü: 603.550 km2 

 
Ukrayna eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan onbeş cumhuriyet içinde Rusya Federasyonu ve Kazakistan'ın 
ardından yüzölçümü en büyük üçüncü ülkedir. Ukrayna'nın tarihi, Kiev Rusların 9. yüzyılda kurdukları 
kent devletine kadar uzanmaktadır. Devlet Başkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Parlamento, ülke 
yönetiminde söz sahibi olan üç temel organdır. Bağımsızlığını 1991 yılında ilan eden Ukrayna'nın 
Anayasası 28 Haziran 1996 tarihinde kabul edilmiştir. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Doğrudan 
halk tarafından iki turlu sistem kapsamında 5 yıl süre için seçilmektedir. En son cumhurbaşkanlığı seçimi 
2019 yılı Nisan ayında yapılmış olup Cumhur başkanı ise Volodimir Oleksandroviç Zelenski’dir. 

Ukrayna, güçlü bir sanayi ülkesi, ağır sanayi ve metalürji kuruluşlarının yanı sıra kimya ve petrokimya 
endüstrisine de sahiptir. Ukrayna, ileri teknoloji ( Hi-Tech ) gerektiren uçak, helikopter, gemi, tank 
yapan hatta uzay çalışmalarına katkıda bulunan, uzay teknolojisine sahip dünyadaki 5 ülkeden biridir. 
Ukrayna hem rezervlerinin büyüklüğü bakımından hem de aralığı bakımından dünyanın en önemli 
maden üreten ülkelerinden biridir. Ukrayna'nın 47.1 milyar tonluk kömür rezervi, 28 milyon ton demir 
cevheri, 3 milyon ton manganez cevheri, 3 milyon ton, 1,5 milyar ton tebeşir ve kireçtaşı () rezervi 
olduğu tahmin edilmektedir. 

19 Mart 1996 tarihinde Ukrayna Parlamentosu, Yabancı Yatırımlar Kanunu'nu kabul etmiştir. Ukrayna 
kanunları uyarınca kurulan ve kuruluş sermayesinde yabancı yatırım payı en az %10 olan şirket ve 
yatırımlar ‘’yabancı sermaye yatırımı’’ sayılmaktadır. Ukrayna'da ekonomik ve ticari faaliyetlerde 
bulunan yabancı yatırımcılar, Ukrayna Kanunlarında ve Ukrayna'nın uluslararası anlaşmalarında aksi 
belirtilmedikçe, Ukraynalı kişilerin sahip olduğu hak ve sorumluluklara sahiptir. Ukrayna'da yabancı 
sermaye yatırımları millileştirmeye tabi değildir. Devlet organları, tabii afet, kaza, salgın hastalık ve 
salgın hayvan hastalığı durumlarında tahliye tedbirlerinin alınması durumları haricinde yabancı 
yatırımları istimlak edemez. 

TÜRKİYE’NİN UKRAYNA’YA İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yıl İhracat Dolar İthalat Dolar 
 

Dış Tic. Hacmi 
 

Dış Tic. Dengesi 

2017 
1.465.923.303 2.936.030.256 4.401.953.559 -1.470.106.953 

2018 
1.684.156.403 2.753.653.507 4.437.809.910 -1.069.497.104 

 

2019 
2.156.453.677 2.725.419.185 4.881.872.862 

 
-568.965.508 

 

2020 
2.081.647.259 2.590.264.678 4.671.911.937 -508.617.419 
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık %1,68 arttı 
 
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. 
 

 
 
 
 

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2021 

 

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %4,37 ile giyim ve ayakkabı oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile eğitim 
oldu. En az artış gösteren gruplar ise, %0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve 
%1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın 
yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile sağlık, %3,02 ile konut ve %2,90 ile ev eşyası oldu. 
 
Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş 
gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise 
artış gerçekleşti. 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,00, aylık %1,64 arttı 
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,00 
ve on iki aylık ortalamalara göre %12,26 artış gerçekleşti.
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %26,16, aylık %2,66 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%2,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,64 artış gösterdi. 
 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2021 

 
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2021 

 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %28,42 arttı 
 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %19,17, imalatta %28,42, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,02, su temininde %25,88 artış olarak gerçekleşti. 
  
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %34,08, dayanıklı tüketim malında %29,87, 
dayanıksız tüketim malında %21,02, enerjide %3,22, sermaye malında %28,34 artış olarak gerçekleşti. 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %2,73 arttı 
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,46, imalatta %2,73, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,72, su temininde %15,61 artış olarak gerçekleşti. 
  
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,25, dayanıklı tüketim malında %4,34, 
dayanıksız tüketim malında %3,28, enerjide %2,99, sermaye malında %1,48 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 
gerçekleşti. 
  

Yıllık en düşük artış; %0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %3,39 ile ham 
petrol ve doğal gaz, %3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller 
%56,85, kağıt ve kağıt ürünleri %42,55, metal cevherleri %42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu. 
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İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

 

ÜLKE  

       İSPANYA 

 

TEKLİF TARİHİ 28.02.2021 
 

 

TEKLİF NO  
202100037 

 

NACE KODLARI  28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı  

 29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 
imalatı  

 33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 
Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş Yapmanız 

gerekmektedir. 

 

İTHALAT 
 

ÜLKE 

      ÖZBEKİSTAN 

 

TEKLİF TARİHİ 31.12.2021 

TEKLİF NO 202100044  

NACE KODLARI  14 - Giyim eşyalarının imalatı  

 15 - Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 

 68 - Gayrimenkul faaliyetleri 

Grup şirketimize ait olan Jizzak / Özbekistan'daki ayakkabı üretim fabrikamızı satmak istiyoruz: 1. Sadece 

makine satabiliyoruz. 2. Makine ve hammadde ve ayakkabı modelleri satabiliriz. 3- Fabrikayı her şeyiyle 

satabiliriz. (artı şirket) 4- Makine satıp fabrikayı kiralayabiliriz. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri 

İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 
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İŞ BİRLİĞİ 

 

ÜLKE 

      ÖZBEKİSTAN 

 

TEKLİF TARİHİ  
01.02.2023 

TEKLİF NO  
202100048 

 

NACE KODLARI  28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 

 33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı  

 35 - Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 
dağıtımı  

 42 - Bina dışı yapıların inşaatı  

 56 - Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 

Şirket, her karmaşıklık derecesine sahip soğutma ve dondurma depolarının anahtar teslimi projelerinin 

uygulanmasının yanı sıra sebzelerin uzun süreli depolanması için soğutma ve dondurma depolarının inşası 

için yeni teknolojik endüstriyel ekipman setleri tedarik eden çok işlevli bir şirkettir. Şirketimizin faaliyetleri, 

müşterilere meyve, sebze, et, süt ürünleri, diğer gıda ürünleri ve ilaçları depolamak ve dondurmak için yüksek 

kaliteli endüstriyel soğutma ekipmanı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş Yapmanız 

gerekmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 


