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TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ  

VE  

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRÜ ADEM BAŞER’İ ZİYARET 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
üyelerin sorunlarına kaynağında çözüm 
sunmak amacıyla 
başlattığı Ankara temaslarına, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ziyareti ile devam etti. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer ve Volkan Yılmaz’ın da yer aldığı 
ziyarette, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ‘hayırlı 
olsun’ dileklerini ileten Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, üyelerin ticaretlerine engel teşkil 
eden ve bakanlığın sorumluluğunda olan 
konularla ilgili de kapsamlı bilgiler verdi. 
 
Odamız heyetini samimi bir ortamda karşılayan 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kocaeli’ye hakim 
olduğunu ifade ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut nezdindeki başarılı çalışmaların 
devamını diledi. Görüşmede üyelerin sorun ve 
çözüm önerilerini gündeme getiren Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ise, “Esnaflarımızın 
ve iş insanımızın yanında olduğunu biliyoruz. 
Üyelerimizin iş üretme ve ticaret yapabilme 
kapasitelerinin artırılması için önlerindeki 
engellerin ivedilikle kaldırılması büyük önem 
arz ediyor.” ifadelerine yer verdi. Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, hızlı aksiyon alınması için 
konuların bizzat takipçisi olacağını belirtti. 
 
Odamız heyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile 
yapılan görüşmenin akabinde, İç Ticaret Genel 
Müdürü Adem Başer ile de bir araya geldi. 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sunulan dosya 
üzerinden hızlandırılmış bir toplantı yapan 
Odamız heyeti, sunulan konu başlıklarını 
detaylandırarak, görüşlerini belirtti. Ticaret 

Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerden olumlu 
döndüklerini ifade eden Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “Bakanlığımıza Kocaeli iş 
dünyasının taleplerini içeren kapsamlı bir dosya 
sunduk. Taleplerimizin hayata geçirilmesi 
halinde sadece Kocaeli değil, tüm iş 
insanlarımız istifade edecektir. Umutluyuz” 
ifadelerine yer verdi. 
 

Odamızın, Ticaret Bakanlığı’na sunduğu 
dosyada yer alan konu başlıkları şöyle; Kocaeli 
ve bölgesi için Ticaret Master Planı 
hazırlanması gerekliliği, pandemi dolayısıyla 
artan lojistik merkezi ve depolama 
ihtiyaçlarının karşılanması için projeler 
uygulanması, TSE Yeterlilik Belgesi olmayan 
ekspertiz firmalarının ikinci el araç piyasasına 
olumsuz etkileri, tedarik ve dağıtım kanallarının 
geliştirilmesi, liman bağlantılarının sağlanması, 
Cengiz Topel Havalimanı’nın etkin kullanılması, 
e-ticaret kanununda güncelleme yapılması, 
küçük işletmelerin korunmasına yönelik 
Perakende Kanununda düzenleme yapılması, 
meslek kanunlarının oluşturulması gerekliliği, 
finansmana erişimde yaşanılan sorunlar, girdi 
ve enerji maliyetlerinin artması nedeniyle 
yaşanan sorunlar, stratejik ürün ihracatında 
kısıtlamaya gidilmesi, ihracatın finansmanı ile 
ilgili limitlerin yetersiz kalması, Dâhilde İşleme 
Belgesi ile ilgili sürelerin uzatılması, anonim 
şirketlerde zorunlu avukatlık uygulaması, 
ithalat gümrük maliyetlerinin yüksek olması, 
ihracata yönelik ithalatın finansmanında 
yaşanan sorunlar, kuyumculuk sektöründe 
mesleki yeterlilik belge şartlarında düzenleme 
yapılması. 

https://www.kocaelibarisgazetesi.com/haberleri/ankara
https://www.kocaelibarisgazetesi.com/haberleri/arac
https://www.kocaelibarisgazetesi.com/haberleri/urun
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TÜRK STANDARTLARI 

ENSTİTÜSÜ BAŞKANI  

PROF. DR. ADEM ŞAHİN’E  

ZİYARET 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe ve Meclis 
Üyesi Cemil Altınkaya tarafından, Türk 
Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin’e ziyaret gerçekleştirildi. Geçtiğimiz 
aylarda Odamız Meclisi Toplantısına konuk 
olan Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Adem Şahin, Odamız heyetini Ankara’da 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, Odamızın çalışma ve girişimlerine 
yakından tanıklık ettiğini belirtti.  

Samimi ev sahipliği dolayısıyla TSE Başkanı Prof. 
Dr. Adem Şahin’e teşekkür eden Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “İş dünyasının 
taleplerine titizlikle kulak verdiğinizi ve çözümü 
noktasında da bir o kadar özenli davrandığınızı 
biliyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.  

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
görüşmede, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol 
Sistemi (TAREKS) işlemlerinde yaşanan 
aksaklıklar ve sistemin revize ihtiyacı, ikinci el 
otomobil sektöründe TSE hizmet yeri belgesi 
olmayan ekspertiz firmalarının çalışmasının 
önlenmesi ve denetlenmesi, asansör 
sektöründe gerçekleştirilen TSE denetimlerine 
katılan mühendislerde bulunması gereken 
şartların düzenlenmesi, CE İthalat 
Prosedür/Genelge Talimatının uygulanmasında 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren 
kapsamlı bir dosya sundu.  

ENERJİ PİYASASI 

DÜZENLEME KURUMU 

(EPDK) BAŞKANI 

MUSTAFA YILMAZ’A 

ZİYARET 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe ve Meclis Üyesi 
Cemil Altınkaya ile birlikte, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz’a ziyaret gerçekleştirildi. 

Ziyarette, akaryakıt sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerin yaşadıkları sorunlar ve 
çözüm önerileri ile ilgili kapsamlı dosya sunan 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Desteklerinizle, sorunların ivedi bir şekilde 
çözüleceğine yürekten inanıyoruz” dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
beraberindeki Odamız heyetini samimi bir 
ortamda karşılayan EPDK Başkanı Mustafa 

Yılmaz, dosyada yer alan maddelerle bizzat 
ilgileneceğini ifade etti.  

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a sunulan 
dosyada akaryakıt sektöründe taban fiyat 
uygulamasına geçilmesi, bayi karlılık 
marjlarının düzenlenmesi, teminat mektubu 
uygulamasında revize yapılması, iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin tek çatı altında 
yapılması, taşıt tanıma sistemi iskontolarının 
düzenlenmesi sorunları ve çözüm önerileri yer 
aldı. 
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ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI İSTİŞARE TOPLANTISI 

 

Odamız 15. Meslek Komitesi (Bilişim, Eğitim ve 
Büro Malzemeleri Grubu) bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren özel sürücü kursları, 
sektörel istişare toplantısında bir araya geldi. 
15. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Yıldırım 
Yılmaz’ın, Komite Başkanı Handan Kümeli ve 
Komite Üyesi İsmail Aydemir ile birlikte ev 
sahipliği yaptığı toplantıya Türkiye Sürücü 
Kursları Konfederasyon Başkanı/ TOBB Eğitim 
Sektör Meclisi Üyesi Dursun Önal da katılım 
sağladı. 

Sektör sorunları, gece sınavı başta olmak üzere, 
sınav ve mevzuat değişikliği konularının 
gündeme alındı. 

Sektör sorunları, gece sınavı başta olmak üzere, 
sınav ve mevzuat değişikliği konularının 
gündeme alındığı toplantıyı değerlendiren 
Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, “Toplantımızda; 
basın yoluyla yapılan beyanlarla sınav ve 
mevzuat değişikliğinin sektör mensuplarının 
bilgisi ve onayı olmaksızın sanki gerçekleşmiş 
gibi ilan edilmesinin kesinlikle doğru olmadığı, 
gerçekleşeceği söylenen değişiklerin ne Avrupa 
müktesebatında ne de farklı gelişmiş ülke  

 

müktesebatlarında örneğinin olmadığı, ayrıca 
yapılması düşünülen bazı değişiklerin ülkemiz 
koşullarında coğrafi şartlar, sosyal ve kültürel 
şartlar göz önüne alındığında uygulanmasının 
mümkün olmadığı, uygulanmaya çalışılırsa 
ülkemizde uygulama birliğinin bozulacağı ve 
birçok ilde bu konuda daha önce yaşanmış 
olumsuz uygulamalara sebep olabileceği 
konularında ortak karara varılmıştır.  

Ayrıca, daha taslak aşamasında olan, ilgili kamu 
kurumunun- kamuoyunun görüşüne dahi 
sunmadığı bir çalışmayla ilgili tüm sektör 
mensuplarının sorumlu davranmaları gerektiği 
hususunda fikir birliğine varılmıştır. Bu 
noktada, Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Komitesi 
olarak gerekli çalışmalar yapılarak mevzuat 
çalışmalarına müdahil olunması konusunda oy 
birliği ile tavsiye kararı alınmıştır. Yapılan 
toplantıya sunumlarıyla büyük katkı sağlayan 
TOBB Eğitim Sektör Meclis üyesi ve Oda Üyemiz 
Dursun Önal’a ve değerli vakitlerini ayırarak 
yapılan bu önemli toplantıya katılım sağlayan 
Sürücü Kursu Kurucu ve Temsilcilerine Kocaeli 
Ticaret Odası Eğitim Komitesi olarak 
şükranlarımızı sunarız.” İfadelerine yer verdi. 
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ÖZ CAN PİŞMANİYE ÜRETİM TESİSLERİNE  

VE   

İZMİT SANAYİ SİTESİ ESNAFINA ZİYARET 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Sanayi ve Teknoloji İl müdürü İlhan Aydın, 
Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İzmit Sanayi 
Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Muzaffer 
Gürfidan, Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, 
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, 
Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Yusuf 
Erenkaya, İbrahim Atalay ve Odamız Meclis 
Üyesi İbrahim İbrahimoğlu geçtiğimiz gün 
çatısında yangın çıkan Odamız Meclis Üyesi 
Yaşar Can’ın sahibi olduğu Öz Can Pişmaniye 
Üretim Tesisleri’ne geçmiş olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. Yaşar Can ve kardeşleri 

tarafından ağırlanan heyet, yangınla ilgili 
detaylı bilgi alarak, ‘geçmiş olsun’ dileklerini 
iletti. 
 
Akabinde 1966 yılında kurulan ve 411 bin 936 
metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren İzmit 
Sanayi Sitesi’nde, farklı iş kollarında birçok 
esnafa konuk olan Vali Seddar Yavuz, Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki 
heyet, hem üretim çalışmaları hakkında bilgi 
aldı hem de başarılar diledi. “Esnafımızın her 
zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diyen 
Vali Yavuz ve Başkan Bulut, üniversite- sanayi 
işbirliğine de vurgu yaptı.  

 

TİCARETİN 

KOLAYLAŞTIRILMASI 

TAŞRADA FARKINDALIK 

TOPLANTISINA KATILIM 

SAĞLANDI 

Bilindiği üzere, Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşması 7 Aralık 2014 tarihinde 

Bali/Endonezya’da düzenlenen 9. DTÖ 

Bakanlar Konferansı’nda kabul edilmiştir. 

27 Kasım 2014 tarihinde toplanan DTÖ Genel 

Konseyinin kararı ile Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşması’nı Marakeş Anlaşmasına ekleyecek 

değişiklik protokolü kabul edilmiş ve Anlaşma 

üye ülkelerin kabulüne açılmıştır. Bu süreç 

sonucunda; Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşması” 7 Aralık 2014 tarihinde 

Bali/Endonezya’da düzenlenen 9. DTÖ 

Bakanlar Konferansı’nda kabul edilmiştir. 

Akabinde, 27 Kasım 2014 tarihinde toplanan 

DTÖ Genel Konseyinin kararı ile Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşmasını Marakeş 

Anlaşmasına eklenecek değişiklik protokolü 

kabul edilmiş ve Anlaşma üye ülkelerin 

kabulüne açılmıştır. Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşması, DTÖ üyesi 164 ülkenin 2/3’ünün 
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onay sürecini tamamlaması akabinde de, 22 

Şubat 2017 tarihinde küresel olarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Ticaretin Kolaylaştırılması, Türkiye Stratejisi be 

Beş Yıllık Eylem Planı’nın (ek-1) 30 No’lu Eylem 

Maddesi; “Ticaretin kolaylaştırılması 

faaliyetlerine dair taşrada farkındalığın 

arttırılmasını teminen Bölge Müdürlükleri 

başkanlığında sivil toplum örgütleri ve diğer 

ilgili kamu idareleri temsilcilerinin katılımı ile 

yıllık bölgesel istişare toplantıları” yapılmasını 

öngörmektedir.  Bu eylem maddesi 

kapsamında 2018-2019 yıllarında Bölge 

Müdürlüklerinde toplantılardan derlenen 

çıktılar , Sekretarya tarafından 2020 ve 2021 

yıllarında yapılan toplantılarda 

değerlendirilmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 

düzenlediği Ticaretin Kolaylaştırılması 

Koordinasyon Komitesi Taşrada Farkındalık 

toplantıları kapsamında Doğu Marmara 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 

başkanlığında sivil toplum örgütleri ve diğer 

ilgili kamu idareleri temsilcilerinin katılımı ile 

gerçekleştirilen 2022 yılı dönem içi bölgesel 

istişare ve farkındalık toplantısına katılım 

sağlandı. 

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda 

taşra uygulamalarındaki mevcut durum ve 

sorunlar ile ilgili istişareler yapıldı. 

 

“MİLLİ İRADE MEYDANI 

PROJESİ” 

ODAMIZ ÜYESİ MİMAR, 

MÜHENDİS VE 

İNŞAATÇILARA 

TANITILDI 

 
 

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade 

Meydanı’nda Hayata Geçireceği Proje 

Uygulaması, Odamız Üyesi Mimar, Mühendis 

ve İnşaatçılardan Oluşan Heyete Tanıtıldı.  

 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, inşaat 
sektörünü temsilen Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı, inşaat mühendislerini 
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Yüksek 
Mühendisi Abdurrahman Çuhadar, Mimar, 
Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri 
Grubu’nun yer aldığı 18. Meslek Komitesi’ni 
temsilen Komite Başkanı İnşaat 
Mühendisi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 
Levent Yapıcı, Komite Başkan Yardımcısı 
Makine Mühendisi Fatih Özcan ve aynı 
zamanda  Odamız üyesi olan Kocaeli Kadın 
Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mimar Nurhayat Güldüren’in yer aldığı 
toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı  
 

Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, 
projeyle ilgili kapsamlı ve teknik bilgiler verdi. 
 
Yaklaşık 50 bin m² büyüklüğe sahip alanda 
yapılacak projenin, bölgenin cazibe merkezi 
olacağını ifade eden Ihlamur, “İçerisinde 
değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, 
öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına 
hizmet eden toplam 2 bin 796 m² tek katlı 
parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde 
ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve 
spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve 
sınıfları, kafe yapıları yer alıyor. Alanda ayrıca 
14 bin 800 m² toplanma alanı, kuru havuz, 13 
bin 50 m² içerisinde doğal amfi oturma alanları, 
çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı 
da yer alan yeşil alan, 11 bin 140 m² 350 araçlık 
açık otopark olacak” ifadelerine yer 
verdi.  Projeyi Odamızın teknik ve yetkin 
ekibiyle birlikte inceleyen Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “İzmit eski Perşembe 
Pazarı olarak bilinen Milli İrade Meydanı, 
kentimizin vitrini konumunda. Gerek kara ve 
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demir yollarından görünürlüğü, gerekse 
İzmit’in ticari bölgelerini birbirine bağlayan bir 
konumda olması, kentimizin mimari değerini 
artıracaktır. Projeyi ilimize kazandıran Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir 

Büyükakın’a teşekkür ederken, kısa sürede 
projenin ekonomik ve sosyal hayata 
kazandırılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer 
verdi.  

 

ODAMIZ 21. MESLEK KOMİTESİ’NDEN  

DENİZLİ TİCARET ODASI’NA 

 EŞ MESLEK KOMİTE ZİYARETİ 

 
 

Odamızın 21. Meslek Komitesi, Denizli Ticaret Odası’na Eş Meslek Komite ziyareti gerçekleştirdi.  
Odamız Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, 21. Meslek Komite Başkanı Murat Uzar, Komite Üyeleri 
İrfan Öge, Fatih Aslan’ın katılımları ile gerçekleşen toplantı da tekstil sektörü ile ilgili iş birliği 
yapılabilecek konularda istişarede bulunuldu.  Eş Meslek Komite toplantısından hemen sonra 
Buldan Ticaret Odası ziyaret gerçekleştirildi. 

 

18. MESLEK GRUBU 

SEKTÖR TOPLANTISI  
 

Odamız 18. Meslek Komitesi Başkanı 
Levent Yapıcı, 18. Meslek Komitesi 
Başkan Yardımcısı Fatih Özcan, Komite 
Yedek Üyesi Tuğba Coşkun Eroğlu, 
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli 
Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, 18. Meslek 
Grubu Danışmanlık Hizmeti Sektörü Üyeleri 
katılımı ile sektör toplantısı gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen Sektör Toplantısında 
Denetçilerin eğitimi, Danışmanlık hizmeti 

almayan firmalar için çözüm yolları, İş yeri 
hekimlerinin yönetmeliği gibi konularda 
istişareler edildi. 

 

17. MESLEK GRUBU SEKTÖR TOPLANTISI  
 

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı 
Mustafa Kurt, SS. 14’Nolu Yuvacık Kooperatif 
Başkanı Selim Koral, Odamız Meclis Üyesi Mehmet 
Yaşar ve sektör temsilcilerinin katılımları ile sektör 
toplantısı düzenlendi. 
Gerçekleştirilen toplantıda taşıyıcılık sektöründe 
yaşanan fiyat artışları ve maliyet konuları istişare 
edildi. 
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KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK 

İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI 

3. BAŞVURU DÖNEMİ 
 

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere 
yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya 
Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - 
JICA işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere 
Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır.  Projenin 
amacı;  imalat ve bunun tamamlayıcısı olan 
öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını 
etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer 
sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini 
sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama 
istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel 
istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.  Proje 
kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan 
“Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 
Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, 
bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının 
nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve 
ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç 
işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli 
işletme sermayesi desteği sağlanacaktır. 
 
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge 
sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha 
fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret 
sektörlerindeki MKİ’lere : 
 
- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 
günden fazla çalışmamış üniversite veya 
mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni 
personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi 
taahhüdü”, 
 
- “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık 
ortalama istihdamın korunması” şartı ile;yeni 
istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL 
geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi 
kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, 
destek personel başına 10 Bin TL artırımlı 
olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan 
tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor 
olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro 
işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler 
en fazla 5 personel için destek alabilecektir. 
  
Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir 
yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer 

KOSGEB destek 
programlarından 
farklı olarak kurul 
veya komite 
değerlendirme 
prosedürü 
olmayacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan 
MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı destek 
uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, 
Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve 
diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ 
Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. 
Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına 
göre geçici onay verilecek, yeni personeli 
istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru 
sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki 
işletmenin kesin onayı verilecektir. Destek 
ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek 
ödemesine esas iki taksit döneminin başında 
peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve 
sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) 
işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem 
ortalama istihdamının muhafaza ediliyor 
olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği 
kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine 
ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek 
süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük 
tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem 
ödenecektir. 
 
Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini 
koruyarak yeni personel istihdam etme 
taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; 
MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri 
ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte 
faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri 
ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili 
yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de 
tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen 
destek, ödeme tarihinden itibaren 
hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir. 
Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat 
alınmayacaktır. Detaylı bilgi ve başvurular 
için https://www.kosgeb.gov.tr/ sitesini 
ziyaret edebilirsiniz.  
 

https://www.kosgeb.gov.tr/
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KOSGEB MİKRO VE 

KÜÇÜK İŞLETMELERE 

HIZLI DESTEK 

PROGRAMI 

BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI 
 

2021 yılında salgınından etkilenen Mikro ve 
Küçük İşletmelere (MKİ) yönelik olarak 
KOSGEB tarafından başlatılan ve 2022 yılında 
da bazı değişiklerle tekrar başvuruya açılan 
“Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 
Programı” Odamızda düzenlenen webinarda 
detaylarıyla anlatıldı. Odamız üyeleri başta 
olmak üzere yoğun ilgiyle gerçekleşen 
webinarda, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü 
İbrahim Ustaömer, katılımcılara kapsamlı 
bilgiler verdi.  
 
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel AR-GE, 
konaklama ve yiyecek, toptan ve perakende 
ticaret mesleki ve teknik faaliyetler, bilgi ve 
iletişim, diğer bazı hizmet sektörlerini 
ilgilendiren destek programını detaylarıyla ele 
alan KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü Ustaömer, 
“Mikro ve küçük işletmeler (MKİ), finansmana 
erişimlerinin kısıtlı olması ve gelir azalışlarından 
çabuk etkilenmeleri nedeniyle Covid-19 
salgınına karşı hassas durumdadır. Ekonomik 
aktivitelerin ülke geneline 
yayılmasında,  teknolojik gelişmelerin 
tabandan itibaren içselleştirilmesinde,  ana 
sanayi kuruluşlarının malzeme ve ara ürün 
ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasında, 
yereldeki işgücü potansiyelinin yerinde 
kullanılarak büyük şehirlere sağlıksız göçün 
önlenmesinde ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş 
fikirlerinin hayata geçirilmesinde son derece 
önemli olan mikro ve küçük işletmelerin 
salgının yıkıcı etkilerinden korunmaları 
gerekmektedir.  
 
FAİZSİZ VE TEMİNATSIZ GERİ ÖDEMELİ 
DESTEK  
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge 
sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha 
fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret 
sektörlerindeki MKİ’lere: - 1981 ve sonrası 
doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla 

çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik 
lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay 
boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”, 
“Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık 
ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni 
istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL 
geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi 
kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, 
destek personel başına 10 Bin TL artırımlı 
olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan 
tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor 
olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro 
işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler 
en fazla 5 personel için destek alabilecektir.   
 
İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN İŞTEN 
AYRILMASI DURUMUNDA…  
Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek 
ödemesine esas iki taksit döneminin başında 
peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve 
sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) 
işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem 
ortalama istihdamının muhafaza ediliyor 
olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği 
kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine 
ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek 
süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük 
tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem 
ödenecektir. Destek kapsamında istihdam 
taahhüdünde bulunulan personelin işten 
ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara 
uygun yeni bir personel istihdam 
edilebilecektir. 
 
6 TAKSİTTE, FAİZSİZ VE KOMİSYONSUZ GERİ 
ÖDEME  
Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini 
koruyarak yeni personel istihdam etme 
taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; 
MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri 
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ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte 
faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri 
ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili 
yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de 
tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen 
destek, ödeme tarihinden itibaren 
hesaplanacak yasal faizi ile tahsil 
edilecektir.  Geri ödemeli destek için 
işletmelerden teminat alınmayacaktır. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI VE DESTEK TÜRLERİ  
Destek programına, mikro ve küçük ölçekli 
işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir. NACE 
Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program 
Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki 
kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilecektir. 
2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma 
kriteri aranacaktır. Buna göre; Covid-19 
salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen 
MKİ'ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi 
Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında 
asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş 
olması, salgından önce aktif işletme olmanın 
kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında 
kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi 
genç işletmelerde aranmayacaktır. Dünya 
Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki 
işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. 
İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken 
varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş 
vergi – SGK borçlarını kapatacaklarını veya 
yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil 
ya da taksitlendireceklerini beyan ederek 
başvuru yapabilecektir.  

 
DESTEK KAPSAMINDA YENİ İSTİHDAM 
EDİLEBİLECEK PERSONELDE ARANAN 
ŞARTLAR  
Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki 
ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır. Başvuru 
döneminin ilan edildiği (2021 Aralık) aydan 
önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır. 
Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren 
son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü 
sayısı 180’den fazla olmamalıdır. 1981 ve 
sonrası doğumlu olmalıdır. Yabancı uyruklu 
personel istihdam edilemez. 
 
NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?  
Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük 
işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-
Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük 
İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” 
alt menüsünü seçerek online başvuru 
yapabilecektir. Kısa sürede tamamlanacak 
değerlendirme ve geçici onay  / kesin onay 
işlemlerinden sonra destek ödemeleri 
başlatılacaktır. Ödeme aşamasında yasal 
limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / 
taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik 
borcu olanlara destek ödenmeyecektir. 
Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar 
yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici 
onay verilen işletmelerin, istihdam edilen 
personel için ödeme talebi yapabilecekleri son 
tarih 25 Mayıs 2022’dir” ifadelerine yer verdi.  
 

 
 

KOCAELİ GAZETECİLER 

CEMİYETİ’NE KUTLAMA 

ZİYARETİ 
 
 

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Barış 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
ve 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla Kocaeli 
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. 
 İlk olarak 10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlayan Kocaeli basını hemen 
akabinde, 16 Ocak Basın Onur Günü’nü 

kutlamaya hazırlanıyor. Kocaeli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Kocaeli 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan’ı 
Medya Evi’nde ziyaret ederek tebriklerini iletti. 
Odamız Basın Danışmanı Süleyman Durak’ın da 
yer aldığı ziyarette, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’un da tebriklerini ileten 
Yönetim Kurulu Üyesi Barış, anı armağanı 
takdim etti. 
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TRADEATLAS FİRMASI İLE 

İSTİŞARE TOPLANTISI 
 

Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış, 
İbrahim Atalay, Odamız Genel Sekreter 
Yardımcısı Adem Aykaç, Araştırma ve Dış 
Ticaret Servisi Müdürü Özlem Taşkır, Servis Şefi 
Oğuz Çağıl,  Servis Memuru Alican Çağlar ve 
Trade Atlas İş Geliştirme Müdürü Nevsal Zülküf 
Alhas, Trade Atlas yetkileri Ali Emek, Sabriye 
Köroğlu, Büşra Şener’in katılımları ile zoom 
üzerinden istişare toplantısı gerçekleştirildi. 
 
Tradeatlas, Ticaret Bakanlığı’nın Pazara Girişte 
Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamına 
alınan siteler arasında yer almaktadır. Aynı 
zamanda Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB 

Finansbank ve Yapı Kredi Bankası ile işbirlikleri 
bulunmaktadır. 
 
Gerçekleştiren toplantıda Odamızın 
beklentileri, Trade Atlas’ın geçmiş dönemde 
Odalar/Dernekler ile yapmış olduğu çalışmalar 
ele alındı. Trade Atlas İş Geliştirme Müdürü 
Nevsal Alhas tarafından da işletme ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı. 

 

UNDP KADIN DOSTU DİJİTALLEŞME PROJESİ 

KOCAELİ İLİ ARAŞTIRMASI 
 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  (UNDP) 
tarafından yürütülen ‘KOBİ’lerin 
Dijitalleşmesiyle İyileşmenin Ötesine (Dijital 
Yol)’ Projesi ile ilgili araştırmalarını sürdüren 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu ile görüşme 
gerçekleştirildi. Çevrimiçi gerçekleştirilen 
toplantıya Odamız Genel Sekreteri Adem 
Aykaç, Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Müdürü 
Özlem TAŞKIR ve Şefi Oğuz ÇAĞIL katılım 
sağladı. Proje, Dijitalleşmeyi ve yenilikçiliği 
değişimin sürükleyicisi olarak ele alarak, 
geleneksel endüstrilerin ve emek piyasasının 
modernleşmesini ve işletmelere yeni büyüme 

imkânlarının sunulmasını amaçlamaktadır. 
Ayrıca projeyle, kadınların platform ve teşvik 
destek programlarının tasarımında ve 
uygulanmasında yer almasının yanı sıra karar 
verme süreçlerine de dahil olması 
hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde yürütülen proje, kadınların 
dijitalleşme süreçlerine etkin katılımını odağına 
almakta, pilot bir çalışma olarak imalat ve 
turizm sektörlerindeki KOBİ’lerin 
dijitalleşmesine yönelik bütüncül bir yaklaşım 
sunmaktadır. 

KOCAELİ KADIN 

GİRİŞİMCİLER KURULU  

ÖZEL KOTO AOSB MESLEKİ 

VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ZİYARETİ 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Nurcan Babalık, Başkan yardımcısı Nurhayat 
Güldüren ve İcra Kurulu Üyesi Nezehat Çini 
tarafından, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen ziyarette Özel KOTO Arslanbey 
Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Cebeci ve okul 
öğretmenleri ile görüşmelerde bulunuldu ve 
"Sanayide Kadın Eli" Projesi için görüşmeler 
yapıldı. 
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KOCAELİ KGK ARALIK AYI İCRA KURULU TOPLANTISI 
 

Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu, yılın son 
toplantısını İcra Kurulu Başkanı Nurcan 
Babalık’ın yönetiminde gerçekleştirdi.  

 

Akabinde Odamız Hizmet Binasında 
gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılında 
yapılması planlanan projeler görüşüldü. 

 

KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU  

ODAMIZ TEMSİLCİLERİNİN  

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZI ZİYARETİ 
 

Odamız Meclis Üyesi aynı 

zamanda Kocaeli Kadın 

Girişimciler Kurulu Odamız Üyesi 

Nazan Topdemir Bülbül, Kocaeli 

Kadın Girişimciler Kurulu Başkan 

Yardımcısı Nurhayat Güldüren, 

İcra Komitesi Üyeleri Odamız 

Temsilcileri Esma Bektaş, Eda Efe 

Ve Nezehat Çini odamızı ziyaret 

etti. Yönetim Kurulu Başkanı 

Necmi Bulut Ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Yusuf Ziya Uludüz ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete Odamız Üyesi Orhan Topdemir de 

eşlik etti. Kurulun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve 2022 yılı için planlanan projeler hakkında 

bilgi aktarıldı, görüş alışverişinde bulunuldu.  

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ  

HİBE PROGRAMI
 

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ile özellikle 
Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler’in ("GKSS") 
daha yüksek sayılarda görüldüğü illerde faaliyet 
gösteren firmalarda, Türk vatandaşları ve 
mülteciler yararına kayıtlı istihdam yaratma 
koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.  
 
Bu hedef çerçevesinde proje ile;  
(a) İş geliştirme ve pazar yaratma kapasitesi 
daha yüksek ve hâlihazırda sürdürülebilir 
istihdam kapasitesi olan firmaların krediler 
yoluyla finansmana erişiminin artırılması,  

(b) Yüksek iş yaratma potansiyeline sahip 
firmaların istihdam koşuluna bağlı hibeler 
yoluyla finansmana erişiminin artırılması ve  
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(c) Eğitim programlarına katılım ile yararlanıcı 
firmaların ve çalışanlarının becerilerinin 
artırılması amaçlanmaktadır. Projenin ortak 
tasarımı, belirlenen illerde (Adana, Adıyaman, 
Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis,  Kocaeli, Konya, 
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, 
Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ) kayıtlı istihdam 
yaratılmasında önemli sonuçlar elde 
edilebilmesi için hibe ve kredi bileşenleri 
arasında yer alan tamamlayıcı unsurları 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin hibe 
bileşeni, hibe almaya elverişli firmaların ek 
yatırımlarını desteklemek, Türk vatandaşları ve 
Yabancılara Yönelik Sosyal Yardım Uyum 
Programı (SUY) yararlanıcılarının istihdamını 
teşvik etmek ve sağlanan istihdamın izlenmesi 
yoluyla çalışanların uzun süreli istihdam 
edilmesini hedeflemektedir. Toplam Program 
Bütçesi (FRIT II Fonu Kapsamında) 70.000.000 
Avrodur. 
Uygunluk Kriterleri 

Başvuru Sahibinin Uygunluğu Bir başvuru sahibi 

firmanın alt-hibe başvurusunda uygun 

bulunabilmesi için:  

 Tüzel kişiliği haiz bir şirket olmalı.  

 Küçük ölçekli bir firma (50 çalışanın altında) 
veya orta ölçekli bir firma (50 ila 249 çalışan 
arasında) veya büyük ölçekli bir firma (250 veya 
üzerinde çalışan) olmalı.  

 Özel sektöre ait bir işletme olmalı.  

 Türkiye’de resmi olarak kayıtlı olmalı ve 
istihdam konusu faaliyetini Seçili Proje 
İllerinden birinde gerçekleştirmeli.  

 Teklif Çağrısı Duyurusu tarihinden en az iki yıl 
önce kurulmuş olmalı. (2019 yılı ve öncesi)  

 Ödenmemiş/vadesi geçmiş borcu olmamalı, 
vadesi geçmiş sosyal güvenlik ve vergi borcu 
olmamalı, temerrüde düşen kredisi olmamalı  

 Alt-hibe talep edilen alt-projenin 
büyüklüğüne uygun olarak, alt projeleri 
yönetme kapasitesine sahip olmalı ve bunu 
belgelendirebilmeli.  

 Alt-projenin hazırlanmasından ve 
yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı, 
aracılık yapmamalı,  

 Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Kredi 
bileşeni kapsamında kredi almamalı (veya 
almamış olmalıdır).  

Alt- Proje Faaliyetlerinin Uygunluğu  

 Alt-proje konusu, Dünya Bankası Çevresel ve 
Sosyal Koruma Politikaları ile uyumlu olarak, 
TKYB ve Dünya Bankası Yasaklı Sektörler 
Listesinde olmamalıdır. Alt-Hibe programı 
kapsamında yasaklı sektörler/faaliyetler listesi 
dışında sektörel kısıtlama bulunmamaktadır. 

  Alt-projelerin süresi 18 ila 21 ay arasında 
olmalıdır. Alt-projelerin en fazla 21 aylık süre 
içerisinde 18 ay süreyle kayıtlı istihdam 
yaratması ve bu istihdamı sürdürmesi 
beklenmektedir.  

 Teklif Çağrısı kapsamında her başvuru sahibi 
yalnızca 1 (bir) alt-proje önerisi sunabilir.  

 TKYB'ye ulaşan tüm alt-proje başvuruları, 
TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Politikası ve Dünya 
Bankası Yasaklı Sektörler Listesi'nde 
(http://www.ifc.org/exclusionlist/ ) yer alan 
listeye göre kontrol edilir. İlgili Yasaklı Sektörler 
Listesi’ne giren alt-projeler hiçbir şekilde 
finanse edilmez.  
Maliyetlerin Uygunluğu  
Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen 
herhangi bir alt-hibe, alt-projenin toplam 
uygun maliyetlerinin aşağıdaki asgari ve azami 
oranları arasında yer almalıdır:  

 Asgari oran: Alt-projenin toplam uygun 
maliyetlerinin %50'si  

 Azami oran: Alt-projenin toplam uygun 
maliyetlerinin %70'i İnsan Kaynakları 
maliyetleri, alt-projenin toplam uygun 
maliyetlerinin aşağıdaki asgari ve azami 
oranları arasında olmalıdır:  

 Asgari oran: Alt-projenin toplam uygun 
maliyetlerinin %70'i  

 Azami oran: Alt-projenin toplam uygun 
maliyetlerinin %90'ı  
Sunulabilecek Teklif Sayısı  
Her başvuru sahibi, Teklif Çağrısı kapsamında 
yalnızca 1 (bir) alt-proje teklifi sunabilir.  
Başvuru Süreci 
Kayist Alt-Hibe Platformu: 
https://basvuru.kayist.org/  
İlgili web sitesi: http://www.kayist.org  
 
Kayist Platformunda yayınlanacak bir mesaj ile 
uzatma yapılmadıkça, son başvuru tarihi 
28.02.2022 saat 17.00 olup Teklif Çağrısı 
Duyurusunda belirtilecektir. Kayist Platformu, 
son başvuru günü saat 17.00'den sonra 
başvuruya kapatılacaktır. 

https://basvuru.kayist.org/
http://www.kayist.org/
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DİJİTAL İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA ÇALIŞTAYI 

 

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından 23-25 
Şubat 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Dijital 
İşyerlerinde Çalışan Verimliliğini 
Artırma" konulu çalıştay düzenlenmesi 
planlanmaktadır. 

Katılmak isteyen adayların ingilizce dilinde 
yapılacak olan söz konusu çalıştay hakkında 
başvuru formunu (biodata-form) (başvuru 
formu için tıklayınız) , eksiksiz doldurarak 28 
Ocak 2022 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı'na (gozde.bosnali@sanayi.gov.tr) ilet
ilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizin AVT koordinasyon çalışmaları T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 
yürütülmekte olup, AVT faaliyetleri ve 
düzenlenen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere 
aşağıdaki link üzerinden ulaşım 
sağlanabilecektir. 

Link : https://sanayi.gov.tr/merkez-
birimi/92d9c73bddbb/asya-verimlilik-teskilati 

SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK 

TİCARET DÖKÜMANLARI 

 

Sınır ötesi elektronik ticaret istatistiklerinin 
kalitesinin arttırılması amacıyla söz konusu 
işlemlerin daha sağlıklı olarak beyan 
edilebilmesini teminen, Sınır Ötesi Elektronik 
Ticaret Rehberi ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret 
Tanıtım Videosu hazırlandığı belirtilmektedir.  

Tanıtım videosuna 
https://tagm.ticaret.gov.tr/yayinlar/sinir-
otesi-elektronik-ticaret-e-ticaret adresinden 
erişim sağlanabilmektedir.  

SERA GAZLARI İÇEREN TEK KULLANIMLIK BASINÇLI 

KAPLARIN PİYASAYA ARZI 

 

Ülkemizin 1991 yılında 
taraf olduğu Ozon 
Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Viyana 

Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili 
ulusal ve uluslararası çalışmalar ile ozon 
tabakasına zarar veren maddelere yönelik 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
çalışmaları kapsamda, 4 Ocak 2018 tarihli ve 
30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Florlu Sera Gazlarına İlişkin 

Yönetmeliğin Geçici 2nci Maddesi'nin 3üncü 
fıkrasında "1/1/2022 tarihinden itibaren florlu 
sera gazları içeren tek kullanımlık basınçlı 
kapların piyasaya arzı yasaktır" hükmü 
bulunmaktadır. 

Söz konusu hüküm gereği florlu sera gazlarını 
içeren tek kullanımlık basınçlı kapların anılan 
tarih itibariyle piyasaya arzının yasak olduğu 
hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

 

http://koto.org.tr/dokumanlar/ca0349b731f3cbaad091c1b184304824.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/ca0349b731f3cbaad091c1b184304824.pdf
https://sanayi.gov.tr/merkez-birimi/92d9c73bddbb/asya-verimlilik-teskilati
https://sanayi.gov.tr/merkez-birimi/92d9c73bddbb/asya-verimlilik-teskilati
https://tagm.ticaret.gov.tr/yayinlar/sinir-otesi-elektronik-ticaret-e-ticaret
https://tagm.ticaret.gov.tr/yayinlar/sinir-otesi-elektronik-ticaret-e-ticaret
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UGANDA 

 
Yüzölçümü: 241.038 km2 (197.100 km2 kara, 
43.938 km2 su) 
Nüfus: 43,3 milyon (2020 tahmini) 
Resmi Dili: İngilizce, Swahilice 
Para Birimi: Uganda Şilini (UGX) 
Başkent: Kampala 
Etnik Yapı: aganda %16,5, Banyankole %9,6, 
Basoga %8,8, Bakiga %7,1, Iteso %7, Langi %6,3, 
Bagisu %4,9, Acholi %4,4, Lugbara %3,3, Diğer% 
32,1 
Komşu Ülkeler: Demokratik Kongo 877 km, Kenya 
814 km, Ruanda 172 km, Güney Sudan 475 km. 

 
 

Uganda 9 Ekim 1962 tarihinde Birleşik Krallıktan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiştir. 9 Ekim günü Ulusal 
Bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır. 
 
Uganda düzenli yağış alan bereketli topraklara; bakır, altın vb. mineral rezervleri ile son zamanlarda 

keşfedilen petrol yatakları gibi önemli doğal kaynaklara sahiptir. İş gücünün %82’sinin istihdam edildiği 

tarım, ekonominin en önemli sektörüdür. İhracat gelirlerinin büyük kısmını ise kahve ihracatı 

oluşturmaktadır.  

Toplam işgücü varlığı 15,8 milyon kişi olup, bunun %71’i tarım sektöründe, % 7’si sanayi sektöründe, 

%22’si de hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Ülkede işsizlik oranı %10’un altında, %9 

civarındadır. 

Uganda, zengin doğal kaynakları, dinamik ekonomisi ve benzersiz stratejik konumu ile yatırımcılara 

Afrika’nın kalbinde önemli fırsatlar sunmaktadır. 6 / 22 T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 Uganda, özellikle 

son yıllarda Afrika’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak yerli ve yabancı sermayeyi çekmek için 

uygun bir ortam ve çok çeşitli teşvikler sağlamaktadır. 

Uganda’ya olan ihracatımız sürekli artış göstermekte olup, 2019 yılı itibariyle 32,4 milyon dolar, 2020 

yılında ise 53 milyon dolar ile maksimum düzeyde gerçekleşmiştir. Uganda’dan ithalatımız ise genel bir 

dalgalanma içerisindede olup, 2020 yılı itibariyle 9,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Uganda 

ile dış ticaret hacmimiz 2020 yılında 62,7 milyon dolara ulaşarak en üst seviyesine ulaşmış, dış ticaret 

dengesi ülkemiz lehine 44,5 milyon dolar fazlalık vermiştir. 

TÜRKİYE’NİN UGANDA’YA İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ  DIŞ TİCARET DENGESİ 

2018 
29.719.702 10.145.395 39.865.097 

19.574.307 

2019 
32.427.019 7.406.944 39.833.963 25.020.075 

2020 
52.506.315 8.896.820 61.403.135 

43.609.495 

2021 
57.102.338 12.053.412 69.155.750 

45.048.926 
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2022 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,69, aylık %11,10 arttı 
 

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış 
gerçekleşti. 
 

 

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022 

 

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi 
 
Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve 
%28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar 
ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu. 
 
Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi 
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve 
ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile 
çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu. %34,89, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %34,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,55 artış gerçekleşti. 
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %42,66, aylık %7,49 arttı 
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre %7,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,66 
ve on iki aylık ortalamalara göre %21,91 artış gerçekleşti.
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İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

 

ÜLKE 
 ALMANYA 

 
 

TEKLİF TARİHİ  
31.12.2023 

TEKLİF NO  
202200024 

 

NACE KODLARI 
 
 

 11 - İçeceklerin imalatı  

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

GETIP KODLARI  22 - Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke 

Almanya’nın en yoğun nüfuslu ikinci bölgesinde büfe ve marketlere ürün satan toptancı bir müşterimiz 
içecek çeşitleri satın almak veya üretici şirketin Avrupa bayisi olmak istiyor. Teklifin ve Teklif Sahibi 
Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş yapmanız gerekmektedir. 

 

İTHALAT 

ÜLKE  

 TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ 01.01.2024 

TEKLİF NO 202200027  

NACE KODLARI  13 - Tekstil ürünlerinin imalatı  

 14 - Giyim eşyalarının imalatı 

Biz erkek/kadın casual triko konusunda uzmanlaşmış bir Türk triko firmasıyız. Ürünlerimizi tüm dünyaya 
sunmak istiyoruz ve satış kanalları/dağıtım konusunda bize yardımcı olabilecek şirketlerle işbirliği 
arıyoruz. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin  www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş 
Yapmanız gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tobb2b.org.tr/
http://www.tobb2b.org.tr/
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ÜLKE  

 UKRAYNA 

TEKLİF TARİHİ 18.01.2024 

TEKLİF NO 202200021  

NACE KODLARI  50 - Su yolu taşımacılığı  

 96 - Diğer hizmet faaliyetleri 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Mestex Shipping and Trading Ltd şirketinin işbirliği sunmak istediğini 
bildirilmektedir: Sunulan hizmetler: Gemilerin teknik ve ticari yönetimi ve mürettebat. Teklifin ve Teklif 
Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin  www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 

http://www.tobb2b.org.tr/

