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MTO’dan Kardeş Oda HOPA TSO’ya Ziyaret
Menemen Ticaret Odası Meclisi 03-04 Kasım 2016 Tarihlerinde Kardeş Oda Hopa Ticaret ve Sanayi Odasına resmi ziyarette bulundu.
Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL ve Meclis Başkanı Ali AZGIN ile birlikte 15 kişilik heyet Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve yapım aşamasında olan yeni binasını ziyaret etti.

Menemen Ticaret Odası Meclisi’nin ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’ne gerçekleştirdiği resmi ziyarette Ortak Meclis toplantısı düzenlenerek Kurumlar arası Kardeşlik bilincinin önemi tekrar dile getirildi.
Toplantıda şirketlerin birbiri ile ticari ilişkileri ele alınarak güven esaslı çalışmaların artık olmazsa olmazlar arasında yer aldığı ve bu vesile ile iki oda üyelerinin bulundukları konumlarda gerçekleştirecekleri
çalışmalarda odalarımızı karşılıklı ofis olarak kullanabilecekleri dile getirildi. Menemen Ticaret Odası adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL “ Menemen Ticaret Odası’nın ilk kardeş odası olan Hopa
TSO’dan bulunmaktan oldukça mutluyum. Sizlerin ardında OF TSO ve Nizip TO ile birlikte aynı düşünceler ile kardeşlik bilincimizi güçlendirdik. Her geçen gün büyüyen ailemizde birlikte daha güçlü olacağımız günler
olacağına inanıyorum. İki oda arasındaki bağlarımıza inanarak söyleyebilirim ki her geçen gün gerek ticari gerekse kültürel anlamda ilişkilerimiz gelişecek ve birlikte daha güzel adımlar atacağız” dedi. Güral Hopa
TSO’nun yeni binalarının hızlı ilerlediğini görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek umarım hayırlara vesile olur dedi. Toplantıda Hopa Ticaret ve Sanayi Odası adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı
Osman AKYÜREK Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL başta olmak üzere tüm meclise teşekkürlerini iletti. Ayrıca Hopa TSO’yu yapacağınız bu bölgeye yakın yapacağını çalışmalarda bir
ofis bir eviniz gibi kullanabilirsiniz dedi.
Menemen Ticaret Odası ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kendi yöresel hediyelerini takdim etmelerinin ardından Hopa Gümrük Müdürlüğü ve Hopa Limanı ziyaret edilerek ithalat-ihracat rakamları hakkında ve
gerçekleştirilen çalışmalar hakkında odamız Meclisi bilgilendirildi.
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Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
78 yıl önce aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin kurucusu, siyasi ve askeri bir deha
olan Mustafa Kemal Atatürk yaptıkları, düşünceleri ve idealleri ile bize yol göstermeye
devam etmektedir. Onun şüphesiz en önemli başarılarından biri de, Cumhuriyetimizi
dinamik ve yeniliklere uyum gösterecek bir yapıda kurmuş olmasıdır..
Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının simgesi 10 Kasım'lar, O'nun yarattığı eserlerin, fikir
ve değerlerinin üzerinde düşünülüp daha iyi anlaşılması, yarınlara yönelik hedef ve umutların
bu fikirler ışığında tazelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için eşsiz bir fırsattır.
Bu duygu ve düşünceler ile Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal
eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum
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Menemen Nene Hatun Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
düzenlediği “15 Temmuz
Şehitleri Hayrına” Milli Birlik ve
Dayanışma yemeğine katılan
Menemen Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz
GÜRAL, programın ardından
Menemen Ticaret Odası’nda
toplantı gerçekleştirdi.
Menemen Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz
Güral ile görüşen İlçe Milli
Eğitim Müdürü ve Ak Parti
Menemen İlçe Başkanı Mithat
Çetin Menemenin ihtiyaç ve
beklentilerini ele alarak,
endüstri meslek liselerinin
çalışmalarına ve sanayicilerin
yaşadığı ara eleman sıkıntılarını
dile getirdi.
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Katar Yeni Yatırım Kanunu
Hakkında
İlgi : TOBB 08/11/2016 Tarih ve 411-21102
Sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,
Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan
alınan 08.11.2016 tarih ve 21192 sayılı yazıda Doha
Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Katar’da
yayınlanan ‘’Qatar Tribune’’ gazetesinin 20 Ekim 2016
tarihli nüshasında ‘’New law allows 100% non-Qatari
investment in all sectors’’ başlığıyla yer alan haberde,
Katar vatandaşı olmayanların halihazırda Katar’daki
şirketlerin yalnızca %49’una sahip olabildiğinden
bahisle, 19 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen haftalık
Bakanlık Kurulu Toplantısında kabul edilen bir
kanunla, bundan böyle Katar vatandaşı olmayanların
da, tüm sektörlerde proje sermayesinin tamamına
yatırım yapabilmelerine olanak sağlanacağı
bildirilmektedir.
Söz konusu habere ilişkin
metin www.tobb.org.tr adresinde ‘’Hizmetler’’ başlığı
altındaki “Ülke Duyuruları/Katar” başlığı altında yer
almaktadır.
İlgili kişi : Şehla Ali Hasan
Telefon : 0312 218 20 00 – Fax: 0312 219 40 90
e-posta: sehla.hasan@tobb.org.tr
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İhracatta Kullanılan Ahşap
Ambalaj Malzemeleri Hak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza
gönderilen yazıda;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgide yazısına atfen,
ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap
malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması
nedeniyle 2016 yılı Eylül ayına ait 16 adet bildirim alındığı, bu
bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler
dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj
malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.
Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin
27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme.
tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre
(ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan
bu bildirimlerin elektronik Sistem üzerinden diğer ülkeler
tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki
imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.
AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli
ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta
kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası
mevzuata uygun olması için azami itina göstermeleri gerektiği
bildirilmekle olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.
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Sayın Üyemiz,
03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” çerçevesinde; üyelerimizin 30 Haziran 2016 tarihi öncesindeki Oda Aidat
Borçlarına uygulanan gecikme zammı alacaklarının affı ve gecikmiş aidat borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.
2016 yılı aidatlarının 2.taksitleri Kanun kapsamı dışında olup, yapılandırma tarihi uzatılarak 25 Kasım 2016 uzatılmıştır.
•Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.

•Başvuru üzerine, aidat alacağı azami altı taksite kadar bölünebilir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler
halinde tahsil edilecek ve bu alacaklara uygulanan gecikme zammı silinecektir.
•Oda aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin
yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
•Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacaktır.
•Üyelerimizin kanunda düzenlenen gecikme zammı affından ve yeniden yapılandırma imkanından yararlanabilmesi için en geç 25 Kasım 2016 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile başvurmaları
gerekmektedir. Bu tarihten sonra alınan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Geçmişe yönelik aidat borcu olan üyelerimize önemle duyurulur.
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