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 ÖNSÖZ 
 

 

Odamızın Kıymetli Meclis Üyeleri;  

 

Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu salgın sebebiyle 2020 yılında insanların 

tüketim alışkanlıkları ve yaşam biçimleri derinden etkilenmiştir. Ekonomide ve 

ticarette köklü değişiklikler görülmüş ve ülkeler ticarette neredeyse dışa kapalı 

politikalar izlemeye başlamıştır. Bununla birlikte mal ve hizmet ticaretinde 

dijitalleşme önem kazanmış ve dünya ekonomisinde ciddi bir daralma olmuştur. 

Dünya bu durumdayken, Türkiye’de de 2020 yılında bu köklü değişikliklerle birlikte 

yılın başından itibaren doğal afetler, ekonomik belirsizlikler gibi birçok zorlu süreç 

yaşanmış ve yaşamaya devam etmektedir. Yeni yıla salgınla mücadele, ekonomik 

gelişmeler ve bunun yanı sıra normalleşmeye başlayacağımız beklentileri ile 

girmekteyiz.  

 

Odamız bu belirsiz ortamda üyelerinin menfaatine olan her türlü çalışmada en önde 

yer almaya, sürekli üretmeye ve her zaman yenilikçi politikalarla var gücüyle üyeleri, 

bölgesi ve ülkesi için çalışmaya devam etmektedir. Dünya ve ülkemiz normalleşme ile 

birlikte salgında ayakta kalma ve hızla dijitalleşme eğilimindedir. İnanıyoruz ki 

önümüzdeki yılın bu belirsiz ortamından Odamız, tüm paydaşlarını birleştirici ve 

sürdürülebilir hizmet anlayışıyla daha da güçlenerek çıkacaktır.  

 

Bu doğrultuda siz değerli meclis üyelerimiz ve meslek komitelerimizden gelen 

taleplerle önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmaları derledik. 2021 

yılı İş Programımız, Odamızın tüm paydaşlarının ekonomik ve sosyal kalkınması hedef 

alınarak, yenilikçi bir hizmet anlayışıyla üyelerimizin ticaret hacmini arttırma ve 

personelimizin de teknik donanımının artması hedeflenerek üye memnuniyeti 

temelinde hazırlanmıştır. 

 

Yeni yılın Odamız ve üyelerimiz için öncelikle sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını ve 

verimli, yenilikçi ve karlı bir şekilde sonlanmasını temenni eder, “2021 yılı İş 

Programını” onay ve tetkiklerinize sunarız. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

KOCAELİ TİCARET ODASI 

YÖNETİM KURULU 
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2021 YILI İŞ PROGRAMI AMAÇLAR VE HEDEFLER 

A.1- KOCAELİ’NİN İHRACAT POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI 
 

 
H.1- İHRACAT DESTEK OFİSİ FAALİYETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI (A1H1) 
 
 
- Üyelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim, bilgilendirme ve seminer 
düzenlenmesine yönelik Aralık ayında 2021 yılı eğitim, bilgilendirme ve seminer önerileri 
toplanması adına anket düzenlenmesi ve düzenlenen anket sonrası 1 yıllık İhracat Destek Ofisi 
etkinlik planı hazırlanması, 
 
- Online bilgilendirme ve tanıtım toplantıları organize edilmesi ve bu organizasyonlarda anket 
düzenlenmesi, ayrıca Odamızın düzenlemiş olduğu tüm etkinliklerde düzenlenen anketlerde 
ihracat destek ofisine de yer verilmesi, 
 
- Odamız üyelerinin yıl içerisinde belli aralıklarla ziyaret edilmesi ya da pandemi sürecinde online 
olarak ihracat destek ofisi faaliyetlerinin anlatılması, 
 
- Odamıza bilgi ve hizmet alma amacıyla gelen üyelere İhracat Destek Ofisi tanıtım broşürü 
verilmesi, 
 
- Odanın tüm duyuru kanallarından belirli aralıklarla; ayda 1 defa İhracat Destek Ofisi’ ni tanıtan 
duyurular yapılarak konunun güncel kalmasının sağlanması ve destek ofisi faaliyetlerinin ön plana 
çıkarılması, 
 
- İhracat Destek Ofisi aracılığıyla; devlet desteklerinden yararlanan, ihracata yeni başlayan veya 
ihracatını arttıran üyeler tespit edilerek başarı örnekleri başlığıyla web sitemiz ve sosyal medya 
aracılığıyla paylaşılması, 
 
Ticaret Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda oluşturulan İhracat Destek Ofisi 2018 yılı Kasım 
ayından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. Üyelerimizin uluslararası ticarete adapte olması, 
yeni pazarlara açılması, teknik engelleri aşabilmesi vb. konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
verilmekte olup, başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
halinde 2021 yılı içerisinde de faaliyetlere devam edilecektir.  
 
İhracat Destek Ofisi’nin tanınırlık ve bilinirliliğini tespit etmek üzere ve düzenlenecek programların 
organize edilmesine yönelik 2021 yılında tüm üyelerimize anket yapılması planlanmaktadır. Ayrıca 
online olarak bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
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H.2-  İHRACAT DESTEK OFİSİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI (A1H2) 
 

 
- İhracat Destek Ofisinin yetkinliğinin ve Odamız üyesi iş insanları ile etkileşimlerinin arttırılması 
amacıyla projeler geliştirilmesi, 
 
- İhracat Destek Ofisi personelinin TOBB’un periyodik eğitimlerinden yararlanması, 
 
- TOBB’un periyodik eğitimleri dışında da üyelerin ihtiyacını karşılayabilecek eğitimlerin yıllık 
planlanarak İhracat Destek Ofisi personelinin yararlanması ve yetkinliklerinin arttırılmasının 
sağlanması, 
 
- İhracat Destek Ofisinin teknik yeterliliğinin arttırılması adına ihracat destek ofisi bulunan Odalarla 
kıyaslama yapılarak iyi uygulama örneklerinin Odamız Destek Ofisine kazandırılması,  
 
- Veri tabanının güncellenmesi, 
 
- Ürün bazında hedef pazar analizinin yapılması, 
 
- İhracat ile ilgili üyelerimizden gelen talep, sıkıntı, öneri vs. geri bildirimlerin toplanarak, ilgili 
kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması, 
 
 
Hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlayan veya ihracatını arttırmak isteyen firmaların 
bilgilendirme, araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek ihracat yapmasına veya ihracatını 
arttırmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.  
 
2021 yılı Ocak ayından itibaren TOBB’un eğitimleri takip edilecek ve üyelerle yapılacak anket 
sonrasında oluşan çıktılara göre personelin alacağı eğitimlere ilişkin yeni yılın eğitim takvimi 
oluşturulacaktır. 
 

 
 

 
H.3- KOCAELİ’DE HİÇ İHRACAT YAPMAMIŞ ÜYELERE İHRACAT YAPTIRMA KONUSUNDA 
DESTEK OLUNMASI (A1H3) 
 

 
- Odamız üyesi olan hiç ihracat yapmamış, ihracat potansiyeli olup da yapamayan veya bir kere 
ihracat yapmış üyelerin tespit edilmesi ve ihracat yapma potansiyeline katkı sağlayacak 
danışmanlığın verilmesi, 
 
- Odamız üyelerinin ihracata ilişkin olarak, ihracatın başından sonuna kadar doğru bilgi almasının 
sağlanması ve ihracata ilk adım konseptli eğitimler düzenlenmesi, 
 
- Dış Ticaret Grubu ve komitelerimiz ile müşterek çalışmalar yapılarak Odamız üyesi iş insanlarının 
ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi, 
 
- İhracata yönelik tüm gelişmeler takip edilerek ilgili üyelerle sürekli etkileşimde kalınarak 
yaşanan gelişmelerin anında duyurulması, (özellikle web sayfası ve sosyal medya kullanılarak) 
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- Odamız üyesi iş insanlarının İhracatta karşılaştıkları teknik engeller hususunda ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iletişime geçilerek çözüme katkı sağlanması, 
 
- Üniversite – Sanayi İşbirliği ile yabancı öğrencilerin ihracat yeni başlayan ve ihracatını arttırmak 
isteyen firmalarımızda staj yapmalarının sağlanması, 
 
İhracat Destek Ofisimizin, 2021 yılında da hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlayan veya 
ihracatını arttırmak isteyen firmaların bilgilendirme, araştırma, eğitim hizmeti verilerek ihracat 
yapmasına veya ihracatını arttırmasına katkı sağlanması, aynı zamanda devlet destekleri, 
teşvikler v.s.konularda yol gösterici faaliyetlerini sürdürmesi hedeflenmektedir. 

 
 

 
H.4- KOCAELİ’DE İHRACAT YAPAN FİRMALARA YENİ PAZARLAR KAZANDIRILMASI 
(A1H4) 
 

 
- Odamız üyesi iş insanlarının ihracat potansiyeli tespit edilerek firmalara özel olarak yeni pazarlar 
ve o pazarlarda yeni müşteriler bulunmasına yönelik olarak ürün bazlı (GTİP bazında) hedef pazar 
araştırması raporları sunulması, 
 
- Kocaeli’de üretilen ürünlerin tespiti ve üyelerin uluslararası pazarlara açılmasında bu ürünler 
bazında (en az ilk 4 ürün için)  GTIP bazında hedef pazar araştırması yapılarak web sayfasında 
yayınlanması, 
 
- Üniversite – Sanayi İşbirliği ile yabancı öğrencilerin ihracat yeni başlayan ve ihracatını arttırmak 
isteyen firmalarımızda staj yapmalarının sağlanması, 
 
- Odamız üyesi iş insanlarının yeni pazarlar hakkında bilgi sahibi olması adına her ay farklı bir ülke 
raporu hazırlanarak Odamız web sayfasında yayınlanması, 
 
- Odamız üyesi iş insanlarının yeni pazar ve müşteri bulmalarına yönelik olarak ikili iş görüşmeleri 
etkinliği organize edilmesi (co-matching) (pandemi sürecine göre 2020 yılındaki gibi online olarak 
gerçekleştirilebilir), 
 
- Odamız üyesi iş insanlarının yeni pazarlar, yeni müşteriler ve yeni yatırım alanları bulmalarına 
yönelik olarak her ay en az 1 online ülke bilgilendirme günü organize edilmesi ve ayrıca TOBB ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen ülke bilgilendirme etkinliklerinin de duyurularak 
katılımlarının sağlanması, 
 
- Yine Odamız üyesi iş insanlarının yeni pazarlar, yeni müşteriler ve yeni yatırım alanları 
bulmalarına yönelik olarak fuarlar düzenlenmesi, yurt içinde veya yurt dışında yapılan fiziken veya 
sanal (pandemi sürecinin seyrine istinaden) olarak gerçekleştirilen fuarlara katılım 
organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, 
 
- Odamız üyesi iş insanlarının yeni pazarlar, yeni müşteriler ve yeni yatırım alanları bulmalarına 
yönelik olarak yurt dışındaki Odalarla Kardeş Oda Protokolleri imzalanması, 
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-Ulusal ve uluslararası ekonomik verilerin web sitesinde üyelere sunulması, 
 
2021 yılında Odamız üyesi iş insanlarına düzenlenecek ülke bilgilendirme günü etkinlikleri, fuar 
organizasyonları, oluşturulacak ülke raporları, organize edilecek ikili iş görüşmeleri, yapılacak 
pazar araştırması raporları ve imzalanacak Kardeş Oda protokolleri ile yeni pazarlar kazandırılması 
hedeflenmektedir. 

 

 
H.5- İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABETİNİ GELİŞTİRMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER 
YÜRÜTÜLMESİ (A1H5) 
 

 
- Odamız üyesi iş insanlarının uluslararası alanda rekabet edebilmelerine yönelik olarak 
uluslararası alanda lobi faaliyetleri yürütülmesi ve iş insanlarımızın sorunlarına yönelik olarak ilgili 
kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmesi, 
 
- İhracat mevzuatının üyeler lehine değiştirilmesi yönünde lobi faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
 
Odamız üyesi iş insanlarının ticaretinin arttırılmasına katkı sağlanması adına uluslararası alanda 
rekabet düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla ve iş insanlarımızın uluslararası ticarette yaşamış 
olduğu sorunların çözümüne katkı sağlanması adına lobi faaliyetlerinin sürdürülmesi 
hedeflenmektedir. 
 
Aynı zamanda 2021 yılında gerçekleştirilecek olan toplantı, seminer, çalıştay vs organizasyonlarda 
elde edilecek çıktılar, görüş ve öneriler ilgili makamlar nedzinde girişimlerde bulunularak takip 
edilecektir.  
 

 
 

A.2- KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI 
 
H.1- PERSONEL MEMNUNİYET ORANININ ARTTIRILMASI (A2H1) 
 
 
- Personel dilek, istek ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve sonucunun personelle paylaşılması, 
 
- Personelin Oda içi iletişiminin arttırılmasına yönelik olarak Oda içinde ve Oda dışında sosyal 
etkinlikler organize edilmesi, 
 
- Personelin çalışma performansının, verimliliğinin ve işine olan aidiyetinin arttırılmasına yönelik 
olarak kişisel kariyer planlaması yapılarak eğitimler organize edilmesi, 
 
- Yıl içerisinde personel memnuniyet anketlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve çıkan sonuca 
istinaden geri bildirimlerin ve iyileştirmelerin yapılması, 
 
- Personel memnuniyet oranının arttırılmasına yönelik olarak yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi ve 
ödüllendirilmesi. 
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H.2- İÇ İLETİŞİM KABİLİYETİNİN ARTTIRILMASI (A2H2) 
 
 
- Birim amirleri toplantıları yapılması, 
 
- Birim içi toplantılar yapılması, 
 
- Birim amirleri ve birim içi toplantıların yanı sıra Genel Sekreterlik ile personele yönelik 
genişletilmiş tematik toplantılar organize edilmesi, 
 
- Yılda en az bir defa birimler, Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu ile birlikte verimliliği ve iletişimi 
arttırma amaçlı genişletilmiş toplantılar organize edilmesi, 
 
- Personellerin iletişim kabiliyetlerini arttırıcı eğitimler gerçekleştirilmesi, 
 
- Performans değerlendirilmeleri yapılması 
 
- Personellerin verimliliklerine katkı sağlanması ve her personelin Odanın işleyişine hakim olarak 
aidiyetin arttırılması amacıyla her personelin her ay bir gün başka bir servisin işleyişine katkı 
sağlaması planlanmalı. Tüm personele Odanın her biriminde görev alabilecek oryantasyon 
sağlanması, 
 
-Ortak çalışma grupları oluşturulması ve düzenli toplantılar yapılması,  
 
Her firma kurum ve kuruluş iletişime daha doğrusu kurumsal iletişim denilen süreç ve olguya 
ihtiyaç duyar. Kurumsal iletişim ne derece önemliyse kurum içi iletişim de bir o kadar 
önemlidir. Üyeye kaliteli hizmet sağlamanın temel önceliği, personelin iç iletişim noktasında 
gelişim ve iyileştirme sürecini tamamlaması ile doğru orantılıdır.  
 
Odamız tarafından personelin iç iletişim kabiliyetinin geliştirilmesi ve aidiyetine vb. konularla ilgili 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarla birlikte performans değerlendirmesi yapılarak 
personelin motivasyonu gözlemlenecek ve artırılacaktır. 
 
Bilindiği üzere personelin motivasyonu iç iletişimde gizlidir. Servisler arası işbirliğini artırarak 
motivasyonun artırılması ve böylece kurumsal iletişim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir 
 

 
 

H.3- ETKİN SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI (A2H3) 
 

 
- Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik etkin bir süreç performans ölçüm yöntemi 
uygulanması adına stratejik planın düzenli olarak gözden geçirilmesine devam edilmesi ve çıkan 
sonuçlara istinaden revizeler ve geri bildirimler yapılması, 
 
- Gerek genel gerekse servis bazlı süreçlere yönelik iyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi, 
 
- Personelin etkin süreç yönetimine istinaden iç ve dış eğitimlerine devam edilmesi, 
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- Performans ölçüm yöntemlerine ilişkin olarak diğer kurumların işleyişleri incelenerek kıyaslama 
yapılması, 
 
- Performans değerlendirme sisteminin 2021 yılında da uygulanması,  
 
- Yapılan toplantı, seminer, eğitim, organize edilen fuar, uygulanan projeler sonlandıktan sonra 
sürece yönelik sürece dahil tüm personelle birlikte sonuç toplantıları düzenlenerek sürecin 
iyileştirilmesine doğrudan katkı sağlanması ve bir sonraki adımın bu çıktılar göz önünde 
bulundurularak planlanması, 
 
Odamız işleyişi ile ilgili performans ölçümleri sonrasında eksikliklere yönelik geri bildirimler ve iş 
geliştirmeye yönelik gerçekleştirilecek iyileştirmeler ile kurumsal kapasitenin arttırılmasına katkı 
sağlanacaktır. 
 

 
 

 
H.4- PERSONEL YETKİNLİK DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI (A2H4) 
 

 
- Kurum içerisinde göreve yeni başlayan personel ve/veya kurum içerisinde görevli fakat 
oryantasyon yapılmamış her personelin oryantasyona tabi tutulması, 
 
- Personele uygulanan oryantasyon sonrasında belirli sürelerle kurum içinde servis değişikliği 
yapılarak verimliliğin ve yetkinliğin arttırılması, öğrenilen bilgilerin unutulmaması ve değişen 
uygulamalara çabuk adapte olunmasına katkı sağlanması, 
 
- Personel yetkinlik düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak performans değerlendirmelerine 
istinaden her personelin bireysel yetkinliklerinin gözden geçirilmesi ve bu yetkinliklerin 
geliştirilmesine yönelik planlamalar yapılması, 
 
- Performans değerlendirilmesine istinaden ödüllendirme yapılarak personelin kendisini 
geliştirmesinin teşvik edilmesi, 
 
- Bireysel kariyer planına istinaden kurum içi ve kurum dışı eğitimler düzenlenmesi, 
 
- Personel yetkinlik düzeyinin arttırılması ve Odanın  gerçekleştirilmesine yönelik kurum dışı 
eğitimlere gönderilmesi, 
 
- Personel yetkinlik düzeyinin arttırılmasına istinaden kıyaslamalar yapılması, diğer odaların benzer 
pozisyonlarının hedeflerinin gözden geçirilmesi ve eşdeğer kurumların ilerisinde olmanın 
hedeflenmesi, 
 
Kurum içi oryantasyon, performans değerlendirme ve bireysel kariyer hedeflerinin 
değerlendirilmesi ve bu hedeflere yönelik düzenlenecek eğitimlerle personelin yetkinlik düzeyi 
arttırılacak ve personelin kuruma aidiyeti geliştirilecektir.  
 
Bu doğrultuda da üye memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve çalışan kapasitesini verimli şekilde 
değerlendirmek amacıyla sunulan hizmetlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi de 
sağlanacaktır.  
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H.5- ORGAN ÜYELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ARTTIRILMASI (A2H5) 
 

 
- Kurumsal kapasitenin arttırılması adına Organ üyelerimizin sorunlarını, dilek, istek ve şikâyetlerini 
tespit etmek amacıyla her yıl Aralık ayının başında anket düzenlenmesi ve anket sonucunda yıl 
içindeki tüm programların belirlenerek yıllık etkinlik takviminin oluşturulması, 
 
- Organ üyelerimize yönelik kurum içi eğitimler düzenlenmesi, 
 
- Organ üyelerimize yönelik kurum dışı eğitimlerin takip edilmesi, haberdar edilmesi ve 
katılımlarının sağlanması, 
 
- Kurum içi ve kurum dışı tüm eğitim ve haberlerin ortak bir mail ağı oluşturularak (aynı zamanda 
web sayfası ve sosyal medya ağları da kullanılarak) tüm Odamız Organ üyelerine ve bu mail ağına 
katılanlara duyurulması ve kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılım oranının arttırılmasıyla 
kurumsal kapasitenin arttırılması, 
 
- Yıl içerisinde düzenlenen tüm eğitim ve etkinlik sonrasında anket yapılarak, eğitimlerle ilgili 
eksikliklerinin giderilmesi ve iyileştirmenin sağlanması ve diğer eğitimlerin organize edilmesinde 
zemin oluşturması, 
 
Organ üyelerimizin görüşleri dikkate alınarak oluşturulan etkinlik takvimiyle, üyelerimizin kurum 
içi ve kurum dışı tüm eğitim ve etkinliklerden haberdar edilmesiyle, Odamız varlık sebebi olan 
Organ üyelerimizin kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
 
Odamız, ürettiği yenilikçi proje ve hizmetler ile sinerji yaratıp, kentin sosyokültürel ve ekonomik 
anlamda en güçlü aktörü konumuna gelerek, uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bir üye 
profili oluşturmayı hedeflenmektedir.  
 

 
 
 
 
 

 
H.6- BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİNE GEÇİŞ (A2H6) 
 

 
- Odamız kurumsal kapasitesinin arttırılmasına yönelik bütünleşik yönetim sistemi süreçleri 
konusunda araştırma yapılması ve yeni gelişmelerin takip edilmesi, 
 
- Bütünleşik Yönetim Sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik eğitim alınması, 
 
- Bütünleşik Yönetim Sistemleri kapsamında Odamız dokümanlarının gözden geçirilmesi ve eksiklik 
ve yeniliklere uygun olarak revize edilmesi, 
 
- Bütünleşik Yönetim Sistemi ile ilgili Odalar ziyaret edilerek kıyaslama çalışmaları yapılması ve 
yapılan çalışmalara istinaden iyileştirmenin gerçekleştirilmesi, 
 
- Bütünleşik Yönetim Sistemi konusunda danışmanlık alınması, 
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- Odamız personelinin sürece dahil edilmesi ve mevcut işleyişe ilişkin eksikliklerin ve iyileştirme 
önerilerinin değerlendirilmesi, 
 
Odamızda mevcut olan İSO 9001:2015 sistemi yerine araştırma ve gözlem yapılarak, danışmanlık 
alınarak süreçlerin takibini kolaylaştıracak İSO:10002 bütünleşik yönetim sistemine geçiş 
hedeflenmektedir. 

 
 

A.3- ODANIN KENTİN TİCARİ VE SOSYAL HAYATI İLE İLGİLİ KONULARDA 

ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI 
 

 
H.1- ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ OLUŞTURMASI (A3H1) 
 

 
- Oda personelinin etkili iletişim stratejilerine yönelik eğitim alması, 
 
- Oda personeli ve Odanın tüm organlarını bir araya getirerek iletişimi ve etkileşimi arttıracak 
etkinlikler düzenlenmesi, 
 
- Etkili iletişim stratejilerine yönelik olarak diğer Odalarla kıyaslamalar yapılması ve iyi uygulama 
örneklerinin Odamıza adapte edilmesi, 
 
- Odamız iletişim kabiliyetinin tespitine ve iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılması ve iletişim 
kabiliyeti geliştirilmesi amacıyla iç ve dış paydaş anketleri yapılması, 
 
- Yapılan anket sonuçlarına istinaden Odanın iletişim stratejilerinin belirlenmesine katkı 
sağlanması,  
 
Ürettiği yenilikçi proje ve hizmetler ile sinerji yaratıp, kentin sosyokültürel ve ekonomik anlamda 
en güçlü aktörü konumuna gelerek, uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bir üye profili 
oluşturmak amacıyla iç ve dış paydaşlar ile kurulan etkili iletişim Odanın kent nezdinde etkinliğini 
arttırılması sağlanacaktır. 

 
 
 

 
H.2- ODANIN DIŞ PAYDAŞLARI İLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMESİ (A3H2) 
 

 
- Komiteler, Yönetim Kurulu, Odamız personeli ve Odamız anketörleri tarafından odamız 
üyelerinin ziyaretlerine devam edilmesi, 
 
- Komiteler, Yönetim Kurulu ve Odamız personeli tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 
gerçekleştirilen ziyaretlere devam edilmesi,  
 
- Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler, ortak organizasyonlar ve işbirliklerine devam 
edilmesi, 
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- İlimiz kamu kurum ve kuruluşları ile yılda en az 2 defa bir araya gelerek istişare 
gerçekleştirilmesine devam edilmesi, 
 
- Üyelerimizden gelen görüş, öneri ve taleplerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, 
 
 
Odamız üyeleri belirli aralıklarla ziyaret edilerek iletişimin sürekliliği sağlanırken, üyelerimizin 
sorunlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşla paylaşarak, kurumlar arası işbirliğini sürdürerek dış 
paydaşlarla iletişim sürekli güçlü tutulacaktır. 
 

 
 

 
H.3- SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI (A3H3) 
 

 
- Yıl içerisinde ilimiz ve ülkemiz genelinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine destek 
verilmesi, 
 
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve hem personelin iç iletişiminin 
arttırılmasına ve hem de sosyal sorumluluk anlamında farkındalığının arttırılmasına katkı 
sağlanması, 
 
- Koronovirüs salgını sebebiyle Kitap Fuarı düzenlenemese bile “Alışveriş Senden, Kitabın Benden” 
kampanyasına devam edilerek, kitap kuponlarının dağıtılması sağlanacaktır. (ya da aynı ad ile 
online bir program düzenlenmesi ve birkaç yazar davet edilmesi, hem üye gelişimi hem de sosyal 
içerikli program dizisi gerçekleştirilebilir)  
 
- Bağımlılıkla mücadele, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda gerçekleştirilen faaliyetlere 
devam edilecektir.  
 

 
 

 
H.4- TİCARİ HAYATA İLİŞKİN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN FAALİYETLERİN 
ARTTIRILMASI (Lobi Faaliyetleri) (A3H4) 
 

 
- 2021 yılında da eş meslek komite ziyaretlerine devam edilmesi ve gerekirse bu ziyaretlerin 
korona virüsünden dolayı online olarak gerçekleştirilmesi, 
 
- 2021 yılında da üyelerimizden gelen talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilerek ilgili kurum ve 
kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması, yazışmalar yapılması ve çözüme kavuşturulması 
konusunda takibine devam edilmesi, 
 
- Üyelerimizin sorunlarına yönelik düzenlenen alt sektör toplantılarının online olarak devam 
etmesi, 
 
-  Yerelde ve ulusalda oluşturulan komisyonlara katılarak yapılacak çalışmalarda görev alınması ve 
lobi faaliyetlerinin sürdürülmesi. 
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H.5- KENTİN ORTAK DEĞERLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER YÜRÜTÜLMESİ (A3H5) 
 

 
- Coğrafi İşaret tescili alınmış olan “İzmit Simidi” coğrafi işaret amblem kullanımına yönelik 
denetimlerin sürdürülmesi ve coğrafi işaretli ürün üreten üreticilerin arttırılmasına katkı 
sağlanması, 
 
- 2021 yılında da ilimiz yöresel ürünlerine ilişkin coğrafi işaret tescil başvurularına İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü ile oluşturulan komisyon işbirliğinde devam edilmesi, 
 
- İlimiz yöresel ürünlerine ilişkin başvuru yapmak isteyen kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması 
ve kentimize yeni coğrafi işaret tescillerinin kazandırılması, 
 
- Coğrafi işaret kullanımının önemine ilişkin bilgilendirmeler yapılmasına devam edilmesi, 
 
 

 

 
H.6- ODANIN BİLİNİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI (A3H6) 
 

 
- 2021 yılında da Odamız Sosyal Medya adreslerinden (facebook, twitter, ınstagram), web 
adresinden ve Odamız kurumsal maili aracılığıyla yaşanan tüm gelişmelerden ve yapılacak tüm 
etkinliklerden üyelerin haberdar edilmesi ve Odamız bilinirliğinin ve tanınırlığının arttırılmasına 
katkı sağlanması. 

 
 
 

A.4- ÜYELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI 
 

 
H.1- ÜYELERİN TEK NOKTADAN ALDIKLARI HİZMET SAYISININ ARTTIRILMASI (A4H1) 
 

 
- Odamız bünyesindeki e-imza hizmetimiz devam edecek, 
 
 - 2020 yılında Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce verilen imza şahitliği hizmetimize 2021 yılında da 
devam edilecek,  
 
- Üyelerimize yönelik verdiğimiz mersis danışma hizmetimiz 2021 yılında da sürdürülecektir, 
 
- Devlet destekleri ve ihracata yönelik bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri devam edecektir, 
 
-Üyelerimiz MEDOS aracılığıyla ihracat işlemlerinde Odaya yalnızca belgeye satın almaya gelecek 
diğer işlemleri ıslak imza olmadan tek noktadan halledebilecektir. 
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H.2- ÜYELER ARASI TİCARETİN GÜÇLENDİRİLMESİ (KOTOKART) (A4H2) 
 
 
- Üyelerimiz arasındaki ticareti güçlendirmek ve ilimiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 
faaliyete başladığımız üyelerimize yönelik KOTOKART hizmetimiz 2020 yılında da artarak devam 
edecektir. 
 
- KOTOKART Projemizin tanıtımı ve yaygınlaştırılması ile çalışmalar gerek web sayfamızda, gerek 
sosyal medya kaynaklarımız, gerek yayınlarımız, gerekse Odamızca gerçekleştirilecek her türlü 
etkinlik ve organizasyonlarda sürdürülecektir.  
 
- 2021 yılında yapılacak online faaliyetlerde 15-20 saniyelik tanıtım videosu oluşturularak hem 
sosyal medya adreslerimizde hem de tüm etkinliklerimizde sunulacaktır. 
 
- Yeni Üye Bilgilendirme Toplantılarında KOTOKART’ın da tanıtımı yapılmaya devam edilecektir. 
 

 
 

 
H.3- ÜYELERİN EĞİTİM VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNİN DESTEKLENMESİ (A4H3) 
 
 
- TOBB MEYBEM işbirliğinde gerçekleştirilen “İkinci El Araç Alım Satımı” ve “Emlak Danışmanlığı” 
eğitim, bilgilendirme ve sınavlarının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar 2021 yılında da 
sürdürülecek, 
 
- 2021 yılında da üyelerin “Emlak Yetki Belgesi” alımına ilişkin olarak başvurularına yardımcı 
olunacak, 
 
- Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile düzenlenen eğitim çalışmaları online olarak devam edecek,  
 
- 2017 yılından bu yana sürdürülen KOTEV eğitim faaliyetleri üyelerin talepleri doğrultusunda 
online olarak devam edecek, 
 
- Odamız üyelerini ilgilendiren mevzuat değişiklikleri, yenilikleri vs. ile ilgili bilgilendirme 
faaliyetlerinin 2021 yılında da sürdürülmesi, 
 
- Odamız üyelerine eğitim ve belgelendirmeye yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme 
yapılması, 
 
- Sınai Mülkiyet kanunu kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapacakları başvurularda 
üyelere bilgilendirme yapılması, 
 
Aynı zamanda Odamız üyelerini ilgilendiren mevzuat değişiklikleri, yenilikleri vs. gibi bilgilendirme 
faaliyetler 2021 yılında da sürdürülecektir.  
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H.4- ODA ARACILIĞI İLE FUARLARA İŞTİRAK EDEN ÜYE SAYISININ ARTTIRILMASI (A4H4) 
 
 
- Koronavirüs salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek olan Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar 
katılımları arttırılması ve gerekli duyuru faaliyetleri sürdürülecek, 
 
- Fuarlara katılım üyelerin farklı pazarlara ulaşmasına katkı sağlayacaktır, bu amaçla üyelerimizin 
fuarlara katılımı konusunda bilgilendirme desteklerimize devam edilecek. Konu ile ilgili destek 
veren tüm kurumlar ile, ilgili destek konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli görüşmeler 
sağlanacak. (KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TOBB vb.) Üyelerin fuarlar konusunda bilinçlenmesini 
sağlama yönünde çalışmalara devam edilecek, 
 
Koronavirüs salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirilen sanal fuarlar önem kazanmaktadır. 
Üyelerimize yönelik sanal fuar düzenlenmesine ve/veya düzenlenen sanal fuarlara üyelerimizin 
katılımının arttırılmasına ve katılımları sebebiyle yararlanabilecekleri devlet desteklerinden 
faydalanmalarına destek olunmasına yardımcı olunacaktır. Bu doğrultuda fuarlara katılan üye 
sayımızın arttırılması hedeflenmektedir. 
 

 
 
 

 
H.5- BİLGİYE ERİŞİMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI (A4H5) 
 
 
- “İktisadi Rapor” yayınının hazırlanmasına ve üyeler ile paylaşılmasına 2021 yılında da devam 
edilecek, 
 
- Aylık olarak hazırlanan “İş Dünyası” yayınının hazırlanmasına ve web sayfasında üyeler ile 
paylaşılmasına devam edilecek, 
 
- “Rakamlarla Kocaeli” yayınının hazırlanması, basılması ve yayınlanmasına devam edilecek, 
 
- Aylık “ülke raporu” hazırlanmasına devam edilecek, 
 
- Aylık “dış ticaret bülteni” hazırlanmasına devam edilecek, 
 
- Oda üyelerimizi ilgilendiren konularda bilgilendirmeye dayalı duyuru ve toplantı çalışmaları 
koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılında da online olarak sürdürülecek, 
 
Üyelerimizin doğru bilgiye ulaşabilmeleri için yaptığımız araştırma ve rapor çalışmalarının 
üyelerimizle paylaşılması, çeşitli konularda ilgili kurumlarla görüşmeler ve yazışmalar yapılması ve 
sonuçların üyelerimizle paylaşılması, mevzuat değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri, resmi 
gazetede yayınlanan ve üyelerimizi ilgilendiren konularda hazırlanacak çalışmaların üyelerimizle 
paylaşılmasına devam edilecektir. 
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H.6- ÜYELERİN NİTELİKLİ ARA ELEMAN İHTİYACININ KARŞILANMASININ 
KOLAYLAŞTIRILMASI (A4H6) 
 
 
- Üyelerin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler geliştirilmeye devam 
edilecek,  
 
- İstihdam fuarlarına katılım sürdürülecek,  
 
- İlimizde bulunan Kocaeli Üniversitesine kayıtlı yabancı öğrencilerin ilimiz iş dünyasına katkı 
sağlamasına yardımcı olunacak, dil bilen yabancı öğrencilerin ihracata yeni başlayan veya ihracatını 
arttırmak isteyen firmalarımıza yönlendirilmesi, 
 
- Üniversite sanayi işbirliği projesi kapsamında staj hareketliliğinden yararlanan firma sayısı 
arttırılması, 
 
- Odamız web sayfasında yer alan istihdam bölümü aracılığıyla nitelikli elemanların üyelerimizle 
buluşmasına katkı sağlanacak, oluşturulacak cv havuzu üyelerimizin istifadelerine sunulması, 
 
Ülkemizde sanayi, ticaret ve diğer bütün sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli ara elemanlar maalesef 
yeterli değildir. Bu konuda sorun yaşayan üyelerimizin nitelikli ara elaman ihtiyacının 
karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla projeler üretilecek, fuarlar organize edilecek, düzenlenen 
fuarlara katılım teşvik edilecek, üniversite sanayi işbirliği özendirilecek ve web sayfamızda yer alan 
KOTO İstihdam bölümü geliştirilecek. 
 

 
 

 
H.7- ÜYELERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK (A4H7) 
 
 
Bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe yeni boyutlar kazanmakta ve insan yaşamını mümkün 
olduğu ölçüde olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir. Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, 
uluslararası pazarın küreselleşmesi, iletişimin artması, dünya çapında hızlı bilgi alışverişinin, 
ulaşımının kolaylaştırılması ve serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması yönündeki 
girişimler, ülkelerin ekonomilerini büyük oranda etkilemiş bulunmaktadır.  
 
Çağımızda ve özellikle koronavirüs salgını sonrası dünyadaki ve teknolojideki hızlı dönüşüm, 
beraberinde ekonomik dönüşümü de meydana getirmiştir. Bireylerin tüketim alışkanlıkları 
değişmiş, dijitalleşme ve sanal ticaret önem kazanmıştır.  Üyelerimizin bilgi teknolojilerinin etkin 
kullanımını kolaylaştırmak amacıyla eğitim verilmesine ve yeni projeler üretilmesine 2021 yılında 
da devam edilecektir. 
 
Koronavirüs salgını sebebiyle firmaların dijitalleşmesinin ve e-ticaret yapmasının önemi daha çok 
artmıştır. Bu sebeple e-ticarete ve dijitalleşmeye yönelik verilen devlet desteklerinin üyelerimizle 
paylaşılması ve azami düzeyde yararlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 
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H.8- ÜYELERİN MARKALAŞMASI YÖNÜNDE DESTEK SAĞLAMAK (A4H8) 
 
 
- Daha önce planlanan ve sunulan “Marka Zirvesi” gözden geçirilerek ilimiz kurum ve kuruluşları da 
ortak edilerek online olarak gerçekleştirilmesi, 
 
- Üyelerin markalaşması yönünde proje geliştirilmesi, 
 
- Markalaşma sürecine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yapılması,  
 
- Marka, patent, faydalı model v.s. konularında Türk Patent ve Marka Kurumu ile ortak eğitim, 
toplantı v.s. düzenlemesi, üyelerin yapacakları başvurulara yardımcı olunması ve buna yönelik 
devlet desteklerinden faydalanmalarında danışmanlık yapılması, 
 
- Markalaşma ve Coğrafi İşaret kavramları konularında üyelerimizi bilinçlendirme çalışmaları 
yürütülmesi, web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla marka ve coğrafi işaret sahibi 
üyelerimizle kısa tanıtım videolarının çekilip yayınlanması, 
 
İlimizin üretim altyapısının gelişmiş olmasına karşın markalaşan ürün ve firma noktasında 
eksiklikler olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda markalaşma sayesinde üyelerimizin rekabet 
gücünün artacağından hareketle, Odamızca geliştirilecek proje ve etkinlikler çerçevesinde 
firmalarımıza yönelik farkındalık oluşturmak ve yönlendirici olmak amacı ile çalışmalar yapılacaktır. 

 

A.5- ÜYE MEMNUNİYET SEVİYESİNİ ARTTIRMAK 
 

 
H.1- 10002 BELGESİ SAHİBİ ODA OLMAK (A5H1) 
 

 
- Odamız, vizyon ve misyonunda da belirtildiği gibi; ürettiği yenilikçi proje ve hizmetler ile sinerji 
yaratıp, kentin sosyokültürel ve ekonomik anlamda en güçlü aktörü konumuna gelerek uluslararası 
piyasalarda rekabet edebilir bir üye profili oluşturmak amacıyla 2021 yılında “ISO 10002:2004” 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile ilgili belgeyi almak için çalışmalarını sürdürecektir. 
 
 

 
 

 
H.2- ÜYELERİN ODA İLE ETKİLEŞİMLERİNİ ARTTIRMAK (A5H2) 
 

 
- 2021 yılında da üyelerimiz Odamız sosyal medya araçları, mail ve SMS gönderimi aracılığıyla, 
düzenlenecek etkinlikler, online toplantılar ve yapılan son değişikler hakkında Odamız tarafından 
bilgilendirilmeye devam edilecektir. 
 
- Web sayfamızda iletişim bilgileri yer alan üye destek masası iletişim hattı, ihracat destek ofisi 
bilgi ve danışma formu, koto destek ofisi bilgi ve danışma formu aracılığıyla üyelerimiz her türlü 
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soru ve sorununa cevap verebileceğimiz iletişim araçları 2021 yılında da aktif olarak hizmet 
verecektir. 
 
- Üyelerimizin bilgilerinin güncellenmesine ilişkin saha araştırması çalışmalarımız 2021 yılında da 
sürdürülecektir. 
 
- Odamız hizmet birimlerinin girişlerini konulacak anket araçları ile Odamızda alınan hizmete ilişkin 
anında olumlu ve olumsuz geri bildirim alınarak etkileşim arttırılacaktır. 
 
- Yeni üye bilgilendirme toplantılarına 2021 yılında da online olarak devam edilecektir.  
 

 
 

 
H.3- ODANIN SUNDUĞU HİZMETLER İLE İLGİLİ MEMNUNİYET SEVİYESİNİ ARTTIRMAK 
(A5H3) 
 

 
- Odamızın sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin olarak belirlenen sürelerin en aza indirilmesi, 
 
- Odamızın sunmuş olduğu hizmetlerin koronavirüs salgını sebebiyle online olarak verilmesi 
yönünde çalışmalar yapılması ve online verilen hizmetlerin arttırılması, 
 
-  Odamız temsilciliklerinde verilen hizmetlerin arttırılması ve burada verilen hizmetlerin 
üyelerimize sosyal medya ve web sayfamız aracılığıyla duyurulması, 
 
- Hizmet kalitesinin artması, hizmet verilen sürenin azaltılması ve üye memnuniyet oranının 
arttırılmasına yönelik anket çalışması ile personelin hizmet kalitesinin belirlenmesi ve aksakların 
tespit edilerek iyileştirilmesi. 
 
- TOBB’a bağlı diğer odaların verdiği hizmetler ve hizmet sunumları incelenerek iyi uygulama 
örnekleri Odamıza entegre edilerek, kaliteli bilgi ve kaliteli hizmet sunumunun güncelliği ve 
sürekliliği sağlanması adına çalışmalar yürütülecek 
 

 
 

 
H.4- ÜYELERDE ODAYA AİDİYET DUYGUSUNU GÜÇLENDİRMEK (A5H4) 
 

 
- Üye bilgilendirme toplantılarının online olarak devam etmesi, 
 
- Üyelerimize yönelik ödüllendirme çalışmaları ve akabinde (online) ödül töreni düzenlenmesi, 
 
- Üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz üye ziyaretlerine kontrollü sosyal mesafeye uyularak 
devam edilmesi, 
 
- Üyelerimize verilen Kimlik Kartı uygulamasına devam edilmesi, 
 
- “Oda Üyesidir” kartlarımız gerek üye ziyaretlerimizde, gerekse Oda kayıtlarımızda üyelerimize 
sunulmaya devam edilecektir, 
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- Koronavirüs salgını sebebiyle ziyaret edilemeyen üyelere yönelik online olarak sektörlere özgü 
toplantılar düzenlenerek etkileşimde kalınması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, 
 

 
 

A.6- KOCAELİ’DE TİCARİ HAYATI CANLANDIRMAK  
 

 
H.1- TİCARETE ATILACAK GİRİŞİMCİLERE DESTEK SAĞLANACAK (A6H1) 
 
 
- Destek Ofislerimiz faaliyetleri ile ticarete yeni başlayacak üyelerimizin devlet desteklerinden ve 
Odamız danışmanlık faaliyetlerinden kuruluş aşamasında haberdar edilmesi, 
 
- KOSGEB Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Destek Programı’ndan yararlanacak kişi sayısının 
arttırılması amacıyla bilgilendirme ve proje başvurusu aşamasında yapılan danışmanlık 
faaliyetlerinin destek ofislerimizce verilmeye devam etmesi, 
 
- İlk defa ticaret yapacak, ilk defa ihracat yapacak bir firma veya ihracat potansiyelini arttırmak 
isteyen bir firma yetkilisi odamıza geldiğinde başında sonuna kadar tek noktadan bilgilendirilecek 
ve sonrasında takibi gerçekleştirilecek, 
 
Odamıza gelerek bilgi almak isteyen girişimci ticaretin hangi aşamasında olursa olsun 
bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerimizden yararlanarak yapacağı ticaret konusunda destek 
olunacaktır. 

 
 

 
H.2- YAPILAN ETKİNLİKLER İLE KOCAELİ’DE TİCARETE HAREKET KATMAK (A6H2) 
 
 
- İlimizde üretilen ürünlerin tespit edilmesi ve tanıtımının sağlanması, İlimiz üreticilerinin 
markalaşmasına yönelik bilgilendirme, tanıtım ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 
- İlimizde en çok ihracat ve en çok ithalat yapılan ürünlerin tespitinin sağlanması ve buna 
yönelik olarak üreticilerin ihracata yönelik faaliyetlerinde yeni müşteri ve yeni pazar 
bulmalarına ve ihracat aşamalarında karşılaşacakları engeller hususunda danışmanlık yapılması, 
ithal edilen ürünlerin yurtiçinde teminine ilişkin çalışmalar yapılması, 
 
- 2021 yılında Düzenlenmesi Planlanan Fuarlar; 

 
- İDEV 2020 5. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı 
- SANTEK 2020 7.Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı 

 
Paydaş olunacak Fuarlar: 
 

- Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 
- Kocaeli Kitap Fuarı 
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-Koronavirüs salgını sebebiyle kentimiz tüm paydaşları ile bir araya gelerek sanal fuarlar organize 
edilmesi, 
 
- Koronavirüs salgını dolayısıyla dış ticaret faaliyetlerinin canlandırılması amacıyla yeni müşteri ve 
Pazar bulmaya yönelik online B2B’ler organize edilmesi veya yapılan B2B’lere katılım sağlanması 
adına bilgilendirme yapılması, 
 
Son yıllarda fuar turizmi ile ilgili gelinen noktanın daha da ileri taşınması amacıyla kentin ve 
bölgenin diğer aktörleri ile işbirliği içinde organizasyonlar yapılacaktır.  Koronavirüs salgını 
sebebiyle sanal fuar organizasyonları düzenlenecek ve/veya sanal fuar organizasyonlarına katılım 
teşvik edilecektir. Yapılan Sanal fuar organizasyonlarına yurt dışından da katılımcıların dahil 
olması sağlanacaktır. Ayrıca İl’de yapılacak festival vb. etkinlikler ile ticari hayata canlılık katılması 
planlanmaktadır. 

 
 
 

 
H.3- İLİN TURİZMİNİ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMAK (A6H3) 
 
 
- 2021 Kartepe Zirvesi’ne iştirak edilecek,  
 
- Kocaeli Valiliğince gerçekleştirilecek olan Turizm Çalıştayına katılım sağlanacak,  
 
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeler, diğer kurum ve kuruluşların turizm ile ilgili 
faaliyetleri takip edilerek, iştirak edilecek, 
 
- Bölge Odaları ile ilimiz turizminin gelişimi adına işbirliği yapılarak turizmi geliştirme çalışmaları 
gerçekleştirilecektir, 
 
- İlimizin turizm imkân ve fırsatlarının diğer şehirlerimize ve dünyaya tanıtılmasına devam 
edilecek, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine 
kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır. İlimizin turistik değerlerinin tanıtımı 
amacıyla çeşitli turizm içerikleri hazırlanarak, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır, 
 
- Web sitemizde yer alan Kocaeli turizmine ilişkin bölüm güncellenecek ve tanıtıma devam 
edilecektir, 
 
- İlimiz turizmini ön plana çıkarılmasında dünyada ve ülkemizde yapılan geleneksel etkinliklerin 
ilimizde yapılması adına fırsatlar değerlendirilecek ve takipte kalınacak,  
 
- Ünlü isimlerin ilimiz tanıtıma katkı sağlaması adına sponsorlu çalışmalar gerçekleştirilecektir, 
 
- Odamız sosyal medya hesapları aracılığıyla ilimiz turizmine katkı sağlanması amacıyla her ay bir 
turistik mekânın tanıtım videoları paylaşılması, 
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1- Rakamlarla Kocaeli 2021 Yayınının Hazırlanması (A4H5) 

İlimizin ekonomik ve sosyal gelişimi hakkında üyelerimize kaynak teşkil etmesi, doğru bilgiler ile analiz 
yapmalarının sağlanması ve Kocaeli İli ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen özellikle yatırımcılara, kurum 
ve kuruluşlara kapsamlı bilgi ve araştırmalar sunmak amacıyla her yıl yayınlanan  “Rakamlarla Kocaeli” 
adlı yayınımız Nisan ayında hazırlanarak üyelerimizin ve ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların 
istifadelerine basılı ve elektronik ortamda sunulacaktır.  
 

2-  2020 Yılı İktisadi Raporunun Hazırlanması (A4H5) 

Üyelerimizin ekonomik göstergeler ve piyasalardaki gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla 
2020 yılı verileri kullanılarak “2020 Yılı İktisadi Rapor” başlığı altında; ulusal ve bölgesel ölçekte birçok 
istatistiki bilgi derlenecek, geride bıraktığımız bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler yorumlanacaktır. 
Yayın web sitemizde yer alan “yayınlar ve raporlar” bölümünde tüm üyelerimizin kullanımına 
sunulacaktır. 
 

3- Kocaeli İli 2021 Yatırım Ödenekleri Raporunun 

Hazırlanması (A4H5) 

Kocaeli’nin tanıtımının yapılması ve yatırımcılar için kaynak oluşturulması amacı ile yapılan bu çalışma 
ile merkezi bütçeden ilimize yapılacak yatırımlar konusunda üyelerimize bilgi verilecek ve toplam 
bütçeden alınan pay değerlendirilecektir.  
 
Kamunun Resmi Gazetede yayınlanan 2021 yılı yatırım programı göz önünde bulundurularak 
hazırlanan “2021 Kocaeli İli Yatırım Ödenekleri” adlı araştırma raporumuz, web sitemizdeki “yayınlar 
ve raporlar” bölümünde yayınlanacak, aynı zamanda “Rakamlarla Kocaeli 2021” adlı kitabımızda da 
yayınlanacaktır.  
 

4- Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlar Takviminin Hazırlanması ve 

Web Sitesinde Paylaşılması (A4H4) 

2021 yılında yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen fuarların konusunun, düzenleyen firmaların 
adreslerinin ve telefonlarının, fuarların organizatörlerinin adres ve telefonlarının, yurtdışında milli 
düzeyde iştirak edilecek fuarların organizatörlerinin ve yurtdışında düzenlenen fuarların 
organizatörlerinin Türkiye’de temsil eden kuruluşların listesinin, adres ve telefonlarının yer aldığı 
“2021 Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlar Takvimi” hazırlanıp, Ocak ayında web sayfamızda yayınlanarak tüm 
üyelerimizin istifadesine sunulacaktır. 
 

5- İş Dünyası Yayınının Hazırlanması (A4H5) 

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeler, ekonomik veriler, farklı ülke etüdleri, mevzuat 
değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni iş kollarının takibi, iş dünyasına etkileri ve yeni iş imkanları v.s. 
konulara da “İş Dünyası” adlı yayınımızda yer verilerek, web sitesi yoluyla tüm üyelerin kullanımına 
sunulacaktır. 
 

6- Sektörel Yayın Hazırlanması (A4H5) 

Üyelerin rekabet stratejileri belirleyebilmeleri için, küresel, ulusal ve bölgesel, gösterge ve verilere 
ulaşmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak amacıyla yıl içerisinde en az 5 sektör için dijital yayın 
hazırlanacak ve web sayfasında yayınlanacaktır.  
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7-  Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Verilerin Web Sitesinde 

Üyelere Sunulması (A4H5) 

Aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlar hazırlanarak web sitesinde paylaşılacaktır. Aynı zamanda üyelerin 
talep ettiği ticari ve ekonomik bilgilerin web sitesinde sürekli güncel bulunması sağlanacaktır. 
 

8- İngilizce Rakamlarla Kocaeli 2021 Yayınının Hazırlanması 

(A4H5) 

 
“Rakamlarla Kocaeli 2020” adlı yayınımız ingilizce olarak da hazırlanarak üyelerimizin istifadelerine 
sunulacaktır.  
 

9- Proje Çalışmaları Yapılması (A1H2) 

Üyelerimize yönelik AB projeleri, KOSGEB projeleri ve MARKA Teknik Destek projeleri vb. konularda 
proje hazırlanması ile ilgili çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir. 
 

10- Görüş Takip ve Raporlama Çalışmaları Yapılması 

(A3H4) 

Bilindiği üzere üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda ve Meslek Komiteleri, Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyelerimizden gelen istek, öneri, sorun ve görüşler toplanarak drive da Genel Sekreterlik ve 
İdari İşler Servisince ortak kullanımdaki “LOBİ FAALİYETLERİ” tablosuna işlenmektedir.  
 
Sözkonusu listeler, 2021 yılında da gerekli durumlarda Bakanlar, Milletvekilleri, Valilik, Belediye 
Başkanları’na sunulmak üzere rapor haline getirilmeye devam edilerek, Genel Sekreterliğe ve 
Başkanlığa sunulacaktır.  
 

11- Fuar Organizasyonlarının Yapılması (A6H2-A4H4) 

Fuarların İlimizin ekonomik ve kültürel tanıtımına bir çok katkısı olduğu bilinmektedir. İlimizin kalkınma 
ve marka değerine katkı sağlamak ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımının sağlanması amacıyla 2021 
yılında düzenlenmesi planlanan fuarlar ve paydaş olunacak fuarlar aşağıda yer almaktadır.  
 
2021 Yılında Düzenlenmesi Planlanan Fuarlar :  

- SANTEK 2021-7.Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı / 3-6 Kasım 2021 
- Sanal Fuar Organizasyonları / Muhtelif Zamanlarda 

 
Paydaş Olunacak Fuarlar : 
- Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (pandemi sürecine göre değişim gösterebilir) 
- Kocaeli Kitap Fuarı (pandemi sürecine göre değişim gösterebilir) 
 

12-  Kocaeli’de Üretilen Ürünlerin Tespiti ve Üyelerin 

Dünya Pazarına Açılma Girişimleri Sağlanması (A1H4) 

Üyelerin rekabet stratejileri belirleyebilmeleri için, küresel, ulusal ve bölgesel, gösterge ve verilere 

ulaşmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak adına yıl içerisinde en az 4 sektöre yönelik GTIP bazında 

çalışmalar yapılacak ve hedef pazarlara yönelik iş gezisi (pandemi döneminde Ticaret Bakanlığı, TOBB 
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vs “Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler” şeklinde üyelere duyurulacaktır) ve/veya ülke 

bilgilendirme toplantısı (pandemi sürecinde zoom üzerinden) düzenlenecektir.  

Kocaeli’de üretilen ürünlerin tespiti ve üyelerin uluslararası pazarlara açılmasında bu ürünler bazında 

(en az ilk 4 ürün için)  GTIP bazında hedef Pazar araştırması yapılarak web sayfasında yayınlanacaktır. 

 

13- Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Çalışmaları 

Girişimciliğin özendirilmesi için çalışmalar yapılacak ve Kadın ve Genç Girişimciler özelinde programlar 
organize edilecektir.  
 
Odamız Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu tarafından talep edilen eğitim, bilgilendirme, organizasyon 
vb. taleplerin onay alındıktan sonra gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 
 
Aynı zamanda Odamız Kadın Girişimciler İcra Kurulu temsilcilerimizin Odamız kadın girişimci üye 
ziyaretleri programları devam edecektir.  

 

14- Dolaşım Belgeleri İşlemleri  

 
İhracat işlemleri sırasında kullanılan dolaşım belgelerinin MEDOS sistemi üzerinden e-imza ile  (Menşe 
Şahadetnamesi, A.TR, Eur.1, Eur-Med, Form A ) onay işlemleri 2021 yılında da devam edecektir. 
 

15- İş Makinesi Tescil Belgesi İşlemleri 

 
Karayolu Trafik Yönetmeliği’nin 29. Maddesi ile tarım kesimi haricindeki özel ve tüzel kişilere ait iş 
makinelerinin tescillerine (haciz, rehin vs işlemleri dahil) 2021 yılında devam edilecektir. 
 

16- Ekspertiz Belgesi İşlemleri 

 
Firmaların çeşitli konularda yaptıkları tespit talepleri ile ilgili Oda Yönetim Kurulumuzca tayin edilen 
bilirkişi heyetlerince düzenlenen rapora istinaden firmalara belge düzenlenmesi faaliyeti 2021 yılında 
da sürdürülecektir.  

 

17- Yerli Malı Belgesi İşlemleri 

 
Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi 
taleplerin karşılanmasına devam edilecektir. 

 

18- Türk Malı Belgesi İşlemleri 

 
Sadece satışını yapmış olduğu Türk Malı belgesini onaylamaya yetkili olan Odamızca, gerekli tüm 
belgelerin tevsiki ile Türk Malı Belgesi düzenlenecektir.  
 

19- Kapasite Raporları İşlemleri 

 
Sınai üretim, hizmet ve inşaat malzeme sektörü ile maden işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren 
tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının genellikle istatistik bilgileriyle, üretim gücünü gösterir kapasite 
tespitleri yıl içerisinde yapılacaktır. 
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20- İmalat Yeterlilik Belgesi 

 
Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmekte olan, kapasite raporu referans alınarak, 
rapordaki ürünleri yine raporda yer alan makine tesisat ile imal edilmesinde teknik yeterliliği gösterir 
belge olan İmalat Yeterlilik Belgesi 2021 yılı içerisinde talep geldiğinde düzenlenmeye devam 
edilecektir. 

 

21- Servis Aracı Geçici İzin Belgesi (P Plaka) İşlemleri 

 
Servis aracı sahibi üye işletmelerin başvurusu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım ve 
Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na iletilmek üzere düzenlediğimiz belge işlemleri 2021 yılı içinde de 
sürdürülecektir.  

 

22- Emlak Yetki Belgesi Başvuru İşlemleri ile Sorumlu 

Emlak Danışmanlığı (seviye 5) ve Emlak Danışmanlığı 

(seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları 

 

Taşınmaz Yönetmeliği kapsamında ve Oda üyelerimizin talepleri doğrultusunda, Sorumlu Emlak 

Danışmanlığı (seviye 5) ve Emlak Danışmanlığı (seviye 4) sınavlarına ilişkin başvurular alınmaya ve 

sınavlar düzenlenmeye devam edilecektir.  

Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi olan ancak yetki belgesi başvurusu yapmak isteyen adaylarımızın da 

(https://ttbs.gtb.gov.tr/ taşınmaz ticareti bilgi sistemi web adresi) yönlendirme ve bilgilendirilmeleri 

sağlanarak başvuru yapmalarına yardımcı olunmaya devm edilecektir.  

 

23- Fire-Zayiat Oranları Belirleme İşlemleri 

 
5174 Sayılı Odalar Kanunu gereğince; tüccar ve sanayici Oda üyelerinin muhasebe kayıtlarında 
gösterdikleri iştigal konularına giren ürünlerin imalinden satışına kadar geçen süreçte meydana gelen 
fire ve zayiat oranları tespit edilmektedir.  
 
TOBB Muamelat Yönetmeliği’nin 45. Maddesi gereği; çeşitli emtiaların (üretim, depolama, taşıma, 
imalat, paketleme vb. aşamalarda) verebileceği fire ve zayiat oranlarının belirlenmesi işlemlerini 
kapsar. Söz konusu oranlar ilgili Meslek Komitesi tarafından belirlendikten sonra, Yönetim Kurulu’nun 
onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayından sonra belirlenen oranlar, ilgili kurum ve kuruluşlara yazı 
ile bildirilmeye devam edilecektir. 
 

24- Vize Referans Yazısı 

 
Üye işletme sahibi/ortağı ve SGK’lı çalışanlarının yurtdışı ticari amaçlı seyehatlari için Odamız üyesi 
olduğuna dair gidilecek ülke Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine hitaben düzenlenen yazılar 2021 yılında 
da hazırlanarak verilmeye devam edilecektir.  
 
 
 
 

https://ttbs.gtb.gov.tr/
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İŞ PROGRAMI 
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1- Eş Meslek Komite Toplantılarının Gerçekleştirilmesi 

(A3H4G2) 

 
Üyelerimizin kurumsal kapasitelerini arttırmak, yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak, Odalar arası iş 
birliğini geliştirmek, Meslek Komitelerinin daha etkili çalışmasını sağlamak, diğer Odalardaki iyi 
uygulama örneklerini Odamıza taşımak amacıyla Meslek Komite toplantılarında Üyelerimizden gelen 
talepler doğrultusunda Komiteler tarafından Türkiye’de bulunan diğer İllerdeki Odalara eş meslek 
komite toplantısı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 

2- Müşterek Meslek Komite Toplantılarının 

Gerçekleştirilmesi (A2H7) 

 
Oda Muamelat Yönetmeliğinin 26. maddesine istinaden, Mart ve Ekim aylarında Müşterek Meslek 
Komite Toplantısı yapılması zorunludur. Bu bağlamda, 2021 yılı içerisinde yılda iki defa Müşterek 
Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 

3- Üyelere Yönelik Sektörel Etkinliklerin Düzenlenmesi Ve 

Sektör Sorunlarının Çözümüne Yönelik Faaliyetlerin 

Yürütülmesi (A3H2G4 - A3H4G3 - A3H4G4) 

 
Üyelerimizin sektörleri ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin aranması amacıyla 
sektörleriyle ilgili gelişmeleri takip edebilmeleri adına gerekli hallerde diğer kurum ve kuruluşlar ile 
işbirliği yaparak; çalıştaylar, toplantılar, seminerler ve sektörel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, tespit 
edilen sektör sorunlarının ilgili Kurum ve Kuruluşlara iletilmesi hedeflenmektedir. 
 

4- Yurt İçi Sektörel Fuar Ziyaretleri ve Teknik Gezilerin 

Gerçekleştirilmesi (A4H4G1) 

 
Üyelerimizin sektörleri ile ilgili gelişmelerini ve iş fırsatlarını takip edebilmeleri amacıyla Meslek Komite 
Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yurt içi fuarlar ile teknik gezi ziyaretlerinin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

5- Kamu Kurum ve Kuruluş Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 

(A3H2G2 - A3H4G5) 

 
Üyeler ve diğer paydaşlarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Meslek Komitelerimizden 
gelen talepler doğrultusunda temsil ettiği meslek gruplarının sorunlarını ve çözüm önerilerini 
görüşmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi adına çalışmaların yapılması 
hedeflenmektedir. 
 

6- Üye Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi (A3H2G1) 

 
Üyelerimiz ile tanışmak, fikir alış verişinde bulunmak, sektörleri ile ilgili beklenti ve önerilerini almak 

amacıyla Odamız Meslek Komitelerinden gelen talepler doğrultusunda üye ziyaretleri 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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7- Üyelerin İhtiyaçları Doğrultusunda Eğitim Programlarının 

Düzenlenmesi (A4H3G3) 

 
Üyelerin sektörleriyle ilgili ihtiyaca yönelik eğitim taleplerinin alınması (anket ile ve üye ziyaretlerinde) 
ve alınan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda Odamız Üyelerine yönelik mesleki ve kişisel gelişime 
katkı sağlamak üzere eğitimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 

8- Meslek Komiteleri Ödül Töreninin Gerçekleştirilmesi 

(A2H7G3) 

 
Meslek komitelerinin etkinliklerinin arttırılması amacıyla, komitelerin gerçekleştirmiş olduğu 
çalışmaların incelenmesi, rapor haline getirilmesi ve söz konusu çalışmalara istinaden belirlenecek 
kategorilere göre Komite Ödül Töreni gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

9- Meslek Komitelerin Arasında İletişimin Arttırılması (A2H7) 

 
Meslek Komitelerinin daha etkili çalışmalarının sağlanması amacıyla faaliyetleri ortak işlerde kesişen 
Komitelerin altı ayda bir müştereken bir araya gelerek sektörlerindeki iyileştirmelerin belirlenmesi 
adına istişare toplantıları yapılması hedeflenmektedir. 

 

10- Akreditasyon İzleme Komitesi ile Toplantılar 

Yapılması (A2H2G4) 

 
Kurumsal kapasitenin arttırılması, Odamız misyon, vizyon, politikaları, stratejik planı gibi konuların 
gözden geçirilerek değerlendirilmesi amacıyla düzenli olarak AİK ile toplantılar yapılması 
hedeflenmektedir. 

 

11- Üst Yönetime Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi 

(A2H5G2 – A2H5G3) 

 
Akreditasyon standardı yönetim ve Oda mevzuatı kapsamında, tüm Yönetim Kurulu Üyeleri için 
oryantasyon süreci ve gelişim programı amacıyla yıl içerisinde eğitim verilmesi hedeflenmektedir. 
 

12- 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 

Belgesinin Alınması (A5H1) 

 

Kurumsal kapasitenin arttırılması amacıyla, 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgesinin 
alınmasına yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

 

13- İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Eğitimlerle 

Güçlendirilmesi (A2H4) 

 
Personel verimliliğini ve etkinliğini arttırmak amacı ile ihtiyaç duyulan eğitimler, personel talepleri ve 
servis amirlerinin önerileri doğrultusunda tespit edilerek, bu doğrultuda personelimize yönelik kurum 
içi ve kurum dışı eğitimlerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. 



30 
 

14- Personel Beklentilerinin Ve Taleplerinin Tespit 

Edilmesi (A2h1) 

 
Odamız Personelinin Odadan beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi için anket 
yapılması, bununla beraber servis içi toplantılarda dilek ve temennilerinin genel sekreterliğe iletilerek 
değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 
 

15- Personel Motivasyonunun Arttırılması (A2H1G1) 

 
Odamız Personelinin motivasyonunun arttırılması amacıyla yıl içerisinde çeşitli sosyal etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi, bununla beraber yemekli toplantı organize edilmesi hedeflenmektedir. 
 

16- Üyelerimizin Seminer, Eğitim Ve Belgelendirme 

Süreçlerinin Destekleyici Faaliyetlerini Yürütmek. (A4H3) 

 
Üyelerimizin sektörleri ile alakalı oluşacak mevzuata ilişkin düzenlemeler ile ilgili üyelerimize yönelik 
bilgilendirme seminerleri düzenlemesi; sektörlerin ihtiyaç duyabilecekleri mesleki yeterlilik belgeleri, 
Hijyen vb. belgeler için ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile iş birliği çalışmaları hedeflenmektedir. 
 

17- Odamız Üyelerine Yönelik Kocaeli Ticaret Odası 

Eğitim Vakfı (KOTEV) Kapsamında Eğitimler 

Düzenlenmesi (A4H3G3) 

 
Üyelerin üretim, pazarlama ve iş kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Meslek Komite ve 
Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitim ihtiyaç envanterinin belirlenmesi ve KOTEV 
kapsamında aylık eğitim programlarının oluşturulması hedeflenmektedir. 
 

18- Organ Üyelerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri 

Düzenlenmesi (A2H5G2 – A2H5G3) 

 
Odamız Organ Üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının tespitini yaparak kurum içi ve kurum dışı eğitim takvimi 

oluşturarak eğitimi gerçekleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. 

 

19- Üyelerin Odadan Beklentilerinin ve Memnuniyet 

Düzeylerinin Belirlenmesi İçin Araştırma Yapılması (A5) 

 
Yıl içerisinde Odamız Üyelerinin Odadan beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi için 

Üyelerimize anketler yapılması, komite üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen üye ziyaretleri esnasında 

üyelerimizin Odamızdan beklentilerinin alınması, alınan beklentilerin raporlanarak değerlendirilmesi,  

çıkan sonuca göre ilgili servislerle görüşülerek Üyelerimizin istek ve önerilerinin faaliyete geçirilmesi 

hedeflenmektedir. 
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20- Akreditasyon Kapsamında Diğer Odalar İle 

Kıyaslama Çalışmalarının Yürütülmesi (A2H4G3) 

 
Etkin Süreç Performans Ölçüm Yöntemleri, Bütünleşik Yönetim Sistemleri, Etkili İletişim Stratejileri, 

İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistemlerine yönelik kıyaslama çalışmaları yapılması 

hedeflenmektedir. 

    21-  Kalite Yönetim Sistemi kapsamında süreçlerin 

yürütülmesi (A2H3) 

 

İç denetim, personel anketi, üye anketi, önleyici faaliyetlerin takibi ve dış denetim süreçlerinin 

yürütülmesine yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 

 22- Üyelerin Oda ile etkileşimlerinin arttırılması (A5H1G1) 
 

Oda tanıtım günleri kapsamında; yeni kayıt olan üyelere Oda işleyişini tanıtmak, ticari faaliyetlerinin 

gelişimine katkı sağlamak adına önerilerde bulunmak amacıyla bilgilendirme eğitimlerinin 

düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
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C - İÇ TİCARET 

SERVİSİ İŞ PROGRAMI 
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1- Fiyat Tespiti ve Belgelendirme Hizmetleri 

 

1.1- Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması ve Bilirkişi Tespitlerinin 

Yapılması 

 
Resmi ve Özel kurumların talebi üzerine menkul ve gayrimenkullerin kira ve değer tespit işlemleri 
devam edecektir. Resmi Kuruluşlarca talep edilen bilirkişilerin tespit edilerek ilgili kurumlara 
bildirilmesi de yıl içinde sürdürülecektir.  

 

1.2- Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması 

 
Resmi ve Özel kurumların yazılı taleplerine istinaden piyasa fiyat araştırması yapılarak Yaklaşık Maliyet 
ve Rayiç Fiyat tespiti işlemleri devam edecektir.  

 

1.3- Dış Kurum Yazışmaları 

 
Servisimize gelen başvurulara istinaden kurum ve kuruluşlarla yazışmalar sürdürülecektir.  

 

1.4- Fatura Onay İşlemleri 

 
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir poz numarası altına alınmamış malzemeler ile ilgili Odamıza 
yapılan başvuruya istinaden piyasa fiyat araştırması yapılarak faturanın piyasa rayiçlerine 
uygunluğunun tespit edilmesi ve onaylanması işlemlerine yıl içinde devam edilecektir. 
 
2- Karayolu Taşıma Mevzuatı Kapsamında Yapılan İşler 

 

2.1- “K” türü Yetki Belgesi Düzenleme İşlemleri 

 
Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanmış olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine 
istinaden Tüzel ve Gerçek kişi başvuruları ile yapılan yetki belgesi düzenleme işlemleri 2021 yılında da 
sürdürülecektir.  

 

2.2- “K” türü Yetki Belgesi Taşıt düşüm, ilave vb. işlemler 

 
Yetki belgesi sahibi firmaların yeni aldıkları araçlara taşıt kartı düzenlenmesi, yetki belgesinde kayıtlı 
bir aracın satılması ile yapılan taşıt düşüm işlemleri, yine yetki belgesi sahiplerinin yaptıkları başvuru 
ile yetki belgesi devir, dönüşüm, nevi değişikliği ve süre uzatım işlemlerine yeni yılda da devam 
edilecektir.  
 

2.3- Sayısal Takograf İşlemleri 

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TOBB tarafından Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
yapan araçlarda kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sayısal takograflarda 
kullanılmak üzere sürücü, servis ve şirket kartlarını ve bunlara ilişkin hizmetlerimize 2021 yılında da 
devam edilecektir.  
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3- Sigortacılık Mevzuatı Kapsamında Yapılan İşler 

 

3.1- Levha Kayıt İşlemleri 

 
Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğine istinaden Sigortacılık faaliyetinde bulunan 
gerçek ve tüzel kişilerin levha kayıt işlemleri 2021 yılında da sürdürülecektir. 
 

3.2- Levha Değişiklik Takip İşlemleri 

 
Levha kaydı gerçekleştikten sonra acentelerin yapısında meydana gelen adres, ünvan, ortak, müdür 
ve teknik personel vb. değişiklik işlemlerinin yapılmasına devam edilecektir. 
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D - TİCARET SİCİL ve 

ODA SİCİL SERVİSİ 

İŞ PROGRAMI 
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1 - Ticari Defterlerin Sicil Müdürlüğünde Tasdiki  

Yapılan mevzuat düzenlemesi çerçevesinde şirket kuruluşlarında ticari defterlerin sicil müdürlüğünde 

tasdikine devam edilecektir.  

2 - Şirket Sözleşmelerinin Sicil Müdürlüğünde Tasdiki 

Yapılan mevzuat düzenlemesi çerçevesinde şirket sözleşmelerinin ve şirket yetkililerinin imza 

beyannamelerinin sicil müdürlüğünde tasdikine devam edilecektir.  

3 - Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)in Uygulanması 

Tüm üyelerin tescil işlemlerinin Mersis sistemi üzerinden gerçekleştirebilmeleri için gelen tüm ön 
kontrol başvurularının Mersis sistemi üzerinden karşılanması ve tescillerin sistem üzerinden 
gerçekleştirilmesi hizmetleri ve bunun yanında üyelere verilen belgelerin de Mersis sistemi üzerinden 
elden veya e- imzalı olarak verilmesi hizmetleri sürdürülecektir. Mersis sisteminde yeralan üye 
bilgilerinin güncellenmesi hususunda çalışmalara başlanacaktır. 
 

4 - TOBBNET Sisteminin Uygulanması  

Tüm üyelere odadan verilecek belgelerin tobbnet üzerinden elden ve e-imzalı olarak verilmesine 

devam edilecek olup , üyelerin tobbnet sistemindeki bilgilerinin güncellenmesine devam edilecektir.   

 

5 - Ticaret Sicili Resen Kayıt Silme İşlemleri 

 

5.1- Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesi 

 
Ticareti terk ettiği anlaşılmış olan tüm firmaların yapılacak tetkik ve uyarıları takiben silinmesi ve tüm 
kayıt ve dosyalarının durumlarına göre güncellenmesine devam edilecektir. 
 

5.2- Oda Sicili Kayıtlarının Silinmesi 

 
Ticaret sicili kaydı silinmiş olan üyeler ile 5174 sayılı kanun kapsamında Oda kaydı silinecek üyelerin 
yapılacak tetkik ve uyarıları takiben silinmesi ve tüm kayıt ve dosyalarının durumlarına göre 
güncellenmesine devam edilecektir. 
 

6 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Bilgi Taleplerinin 

Karşılanması 

 
Muhtelif zamanlarda kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi talep yazılarının cevaplanması 
sürdürülecektir. 

 

7 - Üyelerin Durumlarının Takibi ve Askıya Alma Çalışmaları 

 
5174 sayılı kanunu 10. maddesi gereği üyelerimizin durumlarının takip edilmesine devam edilecek, 
kanunda belirtilen şartları yerine getirmeyen üyelerin kayıtlarının askıya alınması ve yine ilgili madde 
kapsamında gerekirse Meclis kararı ile kayıtlarının silinmesi sağlanacaktır. 
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8 - Ticaret Sicili ve Oda Sicili Dosyalarının Tanzimi ve 

Saklanması 

Üyelerin belgelerinin, durumlarına göre, farklı tiplerde hazırlanan dosyalarda muhafaza edilmesi tüm 
kayıtların firma bilgilerine göre güncellenmesi çalışmaları devam edecektir. 

 

9 - Üyelerin Belge Taleplerinin Karşılanması 

 
Muhtelif zamanlarda üyelerce talep edilen belgelerin hazırlanması, suretlerinin muhafazası işlemleri 
sürdürülecektir. 
 

10 - Üyelerin Tüm Tescil Taleplerinin Karşılanması 

 
Üyelerin tescilli bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin tescili ile ilgili gelen taleplerinin karşılanması, 
ilan edilmesi ve kayıtların güncellenmesi çalışmalarına devam edilecektir. 
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E - MALİ İŞLER SERVİSİ 

İŞ PROGRAMI 
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1- 5174 Sayılı kanun ve bağlı yönetmelikler gereği; tahakkuk ve tahsil 

işlemlerinin yürütülmesine devam edilecektir. Alacaklarımızın takibi ve 

harcamalar bütçe ve mevzuata uygun olarak yürütülecektir. 

 

2- Gelir ve gider hesaplarında 2021 yılı bütçesinde öngörülen bütçe rakamlarının 

gerçekleşmesi hedeflenmiştir.  

 

3- 2021 yılında stratejik plan bütçesinin takibine devam edilecektir. 

 

4- Bütçe ile birlikte Mali risk analizi yapılacaktır. Bütçenin takibi yapılırken aylık 

mali raporlarda riskler gözden geçirilecektir. 

 

5- Aidat dönemlerinde sms, web sayfası ve tebligat yolu ile üyelere bilgilendirme 

yapılarak gelir bütçesinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.  

 

6- Gider bütçesi maddeler bazında takip edilerek, gereklilik durumunda Yönetim 

Kurulu veya Oda Meclisi tarafından aktarma yapılması hususu gündeme 

getirilecektir.   

 

7- K Belgesi ücretlerinin, Ticaret Sicil harcı, Ticaret Sicil Gazetesi, İlan ücretleri ve 

Rekabet Kurumu Paylarının tahsiline, beyanlarına ve tahsilatların süreleri 

içinde ilgili kurumlara aktarılmasına devam edilecektir. Bakanlık ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğince verilecek diğer görevler aynı şekilde yerine 

getirilecektir. 

 

8- Kapanış ve açılış işlemleri ile bilanço ve gelir tablosu düzenlenerek süresinde 

Genel Sekreterliğe sunulacaktır. 

 

9- Her yılın Mart ayı içerisinde munzam aidat paylaşım yazılarının 

gönderilmesine devam edilecektir. 

 

10- Muhtasar beyanname, personel sigorta primleri, Emlak vergisi, Motorlu 

Taşıtlar Vergisi, Kanuni aidat ve payların sürelerinde ödenmesi sağlanacaktır.  

 

11- 5174 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereği, iki yıldan fazla borcu olan üyelerin, 

üyeliklerinin askıya alınması, aidat borçlarını ödeyenlerin askıdan indirilmek 

üzere sürelerinde Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine devam edilecektir. 

 

12- Oda personelinin ücret, harcırah, fazla mesai ücretleri ile diğer huzur hakkı, 

bilirkişi vb. bordrolarının tahakkuk ve ödemeleri sağlanacaktır. 
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13- Genel Sekreterlik ve Sözleşmeye istinaden yapılan ödemeler her ay düzenli 

olarak Yönetim Kuruluna bilgi olarak sunulmaya devam edilecektir. 

 

14- Mizan, gelir-gider cetvelleri düzenli olarak her ay Genel Sekreterliğe 

sunulacaktır. 

 

15- Hesapları İnceleme Komisyonunun her ay düzenli olarak toplanmasına; 

mizan, gelir-gider cetvelleri, aylık harcamalar, aktarmalar vb. konularda 

bilgilendirme yapılmasına devam edilecektir. 

 

16- Kanuni defterlerin tutulmasına devam edilecektir. 

 

17- Oda birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, mal ve hizmet alımlarının 

satın alma prosedürüne uygun olarak teminine devam edilecektir. 

 

18- Odanın finansal birikimleri bütçe talimatında yer aldığı gibi 

değerlendirilecektir. 

 

19- Yüksek öğrenim öğrencilerine burs ödemeleri devam edecektir.  

 

Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini desteklemek üzere; 
 
 

20-  TOBB tarafından Odamıza gönderilen yardım bütçesi çerçevesinde, 

öğrenimini ilimizdeki ilköğretim kurumlarında gerçekleştiren ve maddi 

durumları uygun olmayan öğrencilere ihtiyaca yönelik olarak eğitim yardımı 

yapılması ile ilgili çalışmalar bu yıl da devam edecektir. 

 

21- TOBB tarafından Odamıza gönderilecek yardım bütçesi çerçevesinde Ramazan 

ayında muhtaç ailelere gıda paketi yardımı yapılmaya devam edilecektir. 

 

22- Bakanlık, Valilik gibi kurumlardan gelen yardım talepleri ve ulusal yardım 

kampanyalarına bütçemiz imkânlarınca destek verilecektir. 
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F - BASIN YAYIN ve 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 

İŞ PROGRAMI 
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BASIN YAYIN BİRİMİ  

 

1- Odamız İletişim Kanallarının Güncelliğinin Sağlanması  

 
Odamız web sitesi ve iletişim kanallarının güncelliğinin sağlanması adına çalışmalar yürütülecek;  

 
- Web sitesinin Basın- Yayın Birimi’nin görev alanında bulunan; Haberler, Duyurular, 

Etkinlikler, Komite Çalışmaları, Foto Galeri, Video Galeri, Yayınlar, Etkinlik Takvimi, 
Basın Odası, KOTO Tv, İletişim bölümlerinin güncellenmesi işlemine devam edilecek,   
 

- Odamızın, başta üyelerimizi ve kent kamuoyunu ilgilendiren çalışmaları, etkinlikleri, 
faaliyetleri ve duyuruları; haber bülteni, röportajlar, ilan/reklam, afiş ve billboard 
çalışmaları birimimizce yapılarak, Oda’nın iletişim kanalları işler tutulacaktır.  
 

2- Mevcut İletişim Kanallarının Etkinliğinin Artırılması  

 
- Mevcut iletişim kanallarımızın bilinirliği ve etkinliğinin artırılması adına ‘tanıtım- 

duyurum’ çalışmaları gerçekleştirecek, Odamız web sitesi ve sosyal medya 
organlarımız başta olmak üzere iletişim kanallarımız, dijital ve basılı materyallerde 
tanıtılacaktır.   
 

- Odanın sosyal medya hesaplarının– Twitter, Facebook, Instagram, youtube vb. 
güncellenmesi işine devam edilecek, bunun yanı sıra yeni sosyal medya kanalımız olan 
Linkedin’in daha aktif hale getirilmesi adına çalışmalar yürütülecektir.  
 
 

3- Üye, Paydaşlarımız ve Basın Kuruluşlarının Tercihine Göre; 

Bölümlenmiş İletişim Modeli  

 
- Üyelerimiz, paydaşlarımız ve basın kuruluşlarının iletişim yöntemleri birbirine göre 

farklılık göstermekte, bu nedenle bölümlenmiş bir iletişim modeline ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu maksatla, üyelerimiz, etki alanımızda bulunan paydaşlarımız ve 
basın kuruluşlarımızla ayrı ayrı iletişim tercihleri anketleri yapılarak, Bölümlenmiş 
İletişim Modeli izlenecektir.  

 

4- Basın kuruluşları ve STK’larla Ortaklaşa Projeler 

Yürütülmesi  

 
- Kocaeli ilimiz, Türk basın tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından önce ilk ve 
son basın toplantısını ilimizde gerçekleştirmiştir. Bu önemden hareketle, ilimiz 
basınının gelişimine katkı sunulması açısından basın meslek örgütleri ile projeler 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. İlimizdeki basın- yayın STK’larının ve meslek 
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örgütlerinin katılımıyla ortaklaşa basın mensuplarının en çok ihtiyacı olan alanlarda 
eğitimler, seminerler organize edilecektir. Basının özel günlerinde (16 Ocak Basın Onur 
günü, 10 Temmuz Çalışan Gazeteciler Günü, 24 Temmuz Basından Sansürün 
Kaldırılması) ve yılsonunda ortak çalışmalar yapılacaktır.  

 

5- Kocaeli Ticari Hayatının Dijital Arşivlenmesi  

 
- Türkiye’nin sanayi ve ticaret kenti şehrimizin bu alandaki aktifliğinin tanıtılması, bu 

tanıtımdan ivmeyle; ticari hayatın daha da canlanması, iş dünyası temsilcilerinin 
birbirini tanıması, işbirliklerinin artması, gelecek nesiller için görsel bir miras 
bırakılması amacıyla ‘Kentin Ticari Hayatının Dijital Arşivlenmesi’ yapılacaktır. 2021 
yılında Fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirilecek, bu argümanlar sosyal medya 
hesaplarımız başta olmak üzere, Odamıza ait tüm sunu alanlarında paylaşılacaktır. 
 

6- Kocaeli Turizminin Daha Çok Kitlelere Tanıtılması Amacıyla 

Çalışmalar Yürütülmesi  

 
- İllerin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve duyurulması sosyal 

medya organlarıyla daha kolay ve başarılı olmaktadır. Bu göstergelerden ve Odamız 
2019-2022 Stratejik Planı’nın A6-H3 hedefinden hareketle ilimiz turizm potansiyeli 
bulunan lokasyon ve işletmelerinin video çekimleri yapılarak, sosyal medya 
kanallarımızdan paylaşılacaktır.  
 

7- Odamız Kamuoyunda Bilinirliğinin Artırılması Adına 

Çalışmalar Yürütülmesi  

 
- Odamızın; hizmetler, faaliyetler, kentin başta ekonomi olmak üzere sosyal ve kültürel 

hayata katkılarının tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması adına çalışmalar yürütülerek, 
Odamız 2019-2022 Stratejik Planı’nın A3-H6 hedefinden hareketle; tanınırlık anketi 
çalışmaları yapılması.  
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BİLGİ İŞLEM BİRİMİ  

 

1- Üye Sistemi CRM Uygulaması   

Kotomasyon uygulamasında üye sicil modülü revize edilerek üyelerin etkinlikleri ve 

katılımlarının kayıtlarını alacak şekilde güncellemeler yapılmaya devam edilecektir. 

2- Alt Yapı Çalışmaları   

Oda içinde network çalışmaları ve dış saldırılara karşı dayanıklılığını ve açıkların tespiti için 

testler yapılacak sonuçlara göre iyileştirmeler yapılacaktır. 

Mevcut bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin Windows 7’nin Microsoft desteğinin 

kalkmasından dolayı Windows 10 olarak güncellenmesi ile ilgili süreçler takip edilecektir.   

Kullanılan bilgisayar ekipmanlarının yenilenmesi veya bazı parçaların güncellenerek 

iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.  

3- Firma Rehberi Hazırlanması 

Marka destekli proje kapsamında ulaştığımız verilerden harita üzerinde üyelerimizin 

gösterildiği adrese dayalı firma rehberi uygulaması projesi uygulanmış ve geliştirilmeye 

devam edilecektir.  

4- Odamızın Kullandığı Mevcut Otomasyon Sistemleri  

Tobb.net üzerinde kullandığımız sistemlerin daha etkili kullanılması amacı ile tespit çalışması 

yapılarak güncelleme işlemleri gerçekleştirilecektir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


