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DEVLETİMİZİN VE KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN 

YANINDAYIZ 

 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 81 ilde 365 Oda ve 
Borsa’nın aynı anda yayınladığı Barış Pınarı Harekâtı mesajını paylaşarak, “Devletimizin ve kahraman 
askerimizin yanındayız” dedi.  
 
Açıklamada şu ifadeler yer aldı, “81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı 
yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz.   
Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. 
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit 
oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır.  
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin 
baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. 
Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. 
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.  
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları 
ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. 
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. 
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda 
yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır.  
Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. 
Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve 
zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. 
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit 
oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.  
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör 
örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. 
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. 
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik. 
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Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. 
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. 
Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu 
gördü. 
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. 
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. 
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. 
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa 
karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş 
Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da 
katkıda bulunacaktır. 
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel 
halk tarafından desteklenmektedir. 
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan 
haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek 
vermeye davet ediyoruz. 
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. 
Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve 
beraber olarak en güzel cevabı verecektir. 
Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok 
üretecektir. 
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. 
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı 
dikkatli olmaya çağırıyoruz. 
Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. 
Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk 
hukukunu kimse yok edemez. 
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. 
Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman 
askerlerimizin yanındayız. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete 
uğratacağına olan inancımız tamdır.  
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun.  
Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. 
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.”  
 
 
Ayrıca Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar 
Gültekin Candemir, Kamu- Sen Kocaeli Temsilcisi Orhan Kütük, Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, 
Hak-İş Kocaeli Temsilcisi İdris Ersoy, TZOP Kocaeli Temsilcisi Yusuf Karaaslan, Memur-Sen Kocaeli 
Temsilcisi Şahin Yaşlık, TÜED İzmit Şubesi Adem Özata, TİSK Kocaeli Temsilcisi Selçuk Borakay, ortak 
basın açıklamasında yer alarak, ortak açıklamayı ve desteklerini bir kez daha ifade etti. 
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MOLDOVA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU’NDAN 

 ODAMIZA DAVET 

 

 
Moldova İstanbul Başkonsolosu Calin Gheorghita, Odamızı ziyaret ederek, Kocaelili iş insanlarını 8-9 
Kasım 2019 tarihlerinde bölgedeki yatırım fırsatlarını tanıtmak üzere düzenlenecek olan Yatırım 
Forumu’na davet etti  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Moldova İstanbul Başkonsolosu Calin Gheorghita ile 
danışmanı Tatiana Çelebi’yi ağırladı. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, 
Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, 
Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz ve Kocaelili iş insanı Adnan Uçar’ın yer aldığı ziyarette, iki ülke arasındaki 
ticari işbirlikleri görüşüldü.  
 
Konuklarına, Odamız ve Moldova ile ticaret bağları hakkında bilgi veren Başkan Bulut, Oda olarak 
öncelikli hedeflerinin, üyeleri daha fazla dış pazara ulaştırmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda İhracat 
Atağı projesini başlattıklarını açıklayan Başkan Bulut, proje kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti. 
Moldova İstanbul Başkonsolosu Calin Gheorghita, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Moldova’da özerk bir 
bölge olan Gagavuzya’da Yatırım Formu düzenleyeceklerini ifade ederek, Kocaeli iş insanlarını davet 
etti. Ayrıca görüşmede, Ankara Büyükelçiliği’nde kurulan Ekonomi Ticaret Bürosu hakkında bilgi veren 
Başkonsolos Gheorghita, bu büronun iki ülke iş insanlarını birbirine daha fazla yakınlaştıracağını ifade 
etti. 
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ÖZBEKİSTAN İLE İŞ YAPMA FIRSATLARI  

ODAMIZDA ANLATILDI 

 
 
Odamız, dış pazarları Oda üyeleriyle tanıştırmaya ve yakınlaştırmaya da devam ediyor. Bu kapsamda 
ülke bilgilendirme toplantıları düzenleyerek adeta ülkeleri üyelerinin ayağına getiren KOTO, son olarak 
‘Özbekistan Ülke Bilgilendirme Toplantısı &Türkiye İçin Yatırım Fırsatları’ konulu toplantı düzenledi. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Atalay ile 
birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi-Ticaret Ateşesi Azizbek 
Salahiddnov, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdülmelik Tuçibayev ve Ticaret Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Ahmet Küçükaslan, ülkeyle ticari partner olmanın 
yollarını ve fırsatlarını anlattı. İlginin yoğun olduğu toplantıda, İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı-KOTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nurhayat Güldüren, Meclis Üyemiz aynı zamanda 
Odamız Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Serkan Akyıldız da yer aldı.  
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
daha fazla ticari işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, “Türkiye ve Özbekistan, Avrasya’nın birbiri için 
her zaman önem taşıyan iki önemli ülkesidir. İki ülke arasında son yıllarda gelişme gösteren siyasi ve 
ekonomik ilişkiler iş dünyası tarafından işbirliği potansiyelinin keşfedilmesi sürecini de başlattı. Bu 
sürecin sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi için işbirliği alanlarının çeşitlendirilerek geliştirilmesi 
kadar ticaret için görüşme kanallarının da artırılması gerekiyor. Ticaret hacminin gelişmesi ve 
genişlemesi için karşılıklı güven ortamının daha da güçlendirilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi ve şeffaf, 
samimi ilişkilerin sürdürülmesi önem arz ediyor. Bu sebeple Özbekistan özelinde tüm ülke bilgilendirme 
programlarını oldukça önemsiyoruz. Bizim açımızdan ikili ticarette makasın daralması için katma 
değerli ürünlerin ticaretinin yanı sıra Özbekistan’da faaliyet gösteren firmaların alternatif pazarı olmak 
için girişimlerde bulunmalıyız. Özbekistan ülke yetkililerine bundan sonrası için de işbirliğinin gelişmesi 
adına ortak çalışmalar yapılması için üyelerimiz ile birlikte hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” 
ifadelerine yer verdi.  
 
Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi-Ticaret Ateşesi Azizbek Salahiddnov, 1991 yılında 
Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu ve bu nedenle ülkenin gönlünde çok 
ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, ‘Yeni Özbekistan’ tanımı altında ülkesini anlattı. “Yatırımcılar için 
kapılarımızı açıyoruz” ifadelerine yer veren Salahiddnov, “Özbekistan’da yeni bir dönem başladı. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Şevket Mirziyoyev yeni reformlar açıkladı. Yatırımcılar için kapılarımızı açıyor, 
imtiyazlar ve vergi muafiyetleri veriyoruz. Serbest bölgeler açıyoruz. Özbekistan Orta Asya’nın tam 
ortasına yerleşmiş bir ülke.  
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En önemli geçim kaynağı tarım. Tekstil ve sanayi sektörleri de çok gelişiyor. Tekstilde Türk işadamları 
en büyük konfeksiyon fabrikalarına sahip. Şuana kadar Özbekistan’da 1081 tane Türk şirket açıldı. En 
son 6 ay içinde 250’den fazla Türk serbest şirket açıldı. Bu rakamlar bizi çok sevindiriyor. Türkiye kardeş 
ülke. Türkiye’nin tecrübesi Özbekistan için çok önemli. Bu yıl Özbekistan’da aktif yatırımlar yılı. Hepiniz 
için çok fırsat var. Küçük yatırımcı için de büyük yatırımcı için de cazip imkânlar var. Yatırımlara hepinizi 
davet ediyoruz” dedi. Akabinde, Özbekistan’ın kapsamlı tanıtım videosu izlendi.  
 
Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdülmelik Tuçibayev ise sunumunda, yatırımcılara özel 
teşvikleri açıklayarak, “Özbekistan yatırımcı, ticaretçi iş insanı dostu ve her açıdan ticareti destekleyen 
bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik ortağı olan yeni Özbekistan’dan bahsediyoruz. Özbekistan 
Orta Asya’nın tam merkezinde bulunan bir ülke ve Orta Asya’nın tüm ülkeleriyle sınır paylaşmaktadır. 
Stratejik bir ülke… Orta Asya’da iş yapmak isterseniz tüm ülkelere kolay ulaşabilirsiniz. Özbekistan Orta 
Asya nüfusunun yarısının yaşadığı bir ülke. Pamuk, tarım ve buğday çok önemli. Sağlam ve istikrarlı bir 
yönetim sistemi vardır. Yatırımcı dostu politikalar uygulamaktadır. Özbekistan tabi kaynaklar 
bakımından çok zengindir.  
 
Üretim, imalat yapmak isteyen için hammadde eksikliği söz konusu değildir. Zengin bir ülkedir. Tarım 
ve sanayi gelişmiştir. Teknoloji açısından da ilerlemeler söz konusudur. Ulaşım rahattır. Ekim ayı 
itibariyle direkt Buhara’ya Sabiha Gökçen’den uçabileceksiniz. Özbekistan’da üretim maliyeleri çok 
düşüktür. Sıcak su, doğalgaz, elektrik, işçi maaşları, Türkiye ile kıyasladığınızda çok ucuzdur. 
Özbekistan’ın, Bağımsız Devletler Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşması var. Bu bölgelere iş 
yaptığınızda gümrük ödemesiz ihracat ve ticaret yapabilirsiniz. Bankacılık sektörü de gelişmekte. Gelir 
elde ettiğiniz zaman dövize çevirip yurtdışına gönderebilirsiniz. 
 
Vergiler değişkenlik göstermekte. Genel olarak, geçen hafta güzel bir gelişme oldu. Katma değer vergisi 
yüzde 20 iken yüzde 15’e kadar indirildi. Bu yatırımcıları ve işadamlarını desteklemek amacıyla izlediği 
bir reform. Cazip olan bölgeler serbest ekonomi bölgeleri. Buralarda vergiler sıfırdır. İmalat yapmak için 
ekipman getirdiğiniz zaman gümrük ödemesi vermezsiniz. Herhangi bir vergi de vermezsiniz. Serbest 
ekonomi bölgeleri var. Geçen ay 2 kararnameyle yeni serbest bölgeler daha kuruluyor. Neredeyse her 
vilayette serbest ekonomik bölgeleri bulunuyor. Eczacılık sektörüne özel serbest ekonomi bölgeleri 
bulunuyor.  
 
Güzel olanaklardan biri daha sizin yatıracağınız yatırıma göre teşvik sağlanmakta. 300 bin dolardan 3 
milyon dolara kadar yatırım yaptığınız zaman 3 yıla kadar, 3-5 milyon dolar yatırım yaptığınızda 5 yıla 
kadar, 5-10 milyon dolar yatırım yaptığınızda 7 yıla kadar, 10 milyondan fazla 12,5 milyon dolar yatırım 
yaptığınız zaman 10 yıla kadar tüm vergilerden ve tüm gümrük ödemelerinden muafiyet söz konusu. İş 
kurmayla ilgili çok güzel gelişmeler var. Ülkemizde Kamu Hizmetleri Ajansı faaliyet göstermekte ve 
oraya internetten başvurabilirsiniz. Yarım saat içerisinde kendi şirketinizi kurabilmektesiniz” dedi. 
Konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi- 
Ticaret Ateşesi Azizbek Salahiddnov, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’a, ülkeye 
özel yöresel kıyafet takdim etti. Program, Özbek pilavının ikram edilmesiyle sona erdi. 
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ODAMIZIN ÖZBEKİSTAN TEMASLARI VERİMLİ GEÇTİ 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Özbekistan’a iş programı düzenledi. 
TOBB Başkanı ve aynı zamanda Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer’in de aralarında bulunduğu 
heyetle gerçekleşen Özbekistan 
programı, dolu dolu geçti.  
 
Hisarcıklıoğlu, Odamız Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Gezer ve iş heyeti ilk olarak Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda 
Başkanı Dr. Adham İkramov ile görüşen heyet, Türkiye-Özbekistan iktisadi ve ticari ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulundu. Türk yatırımcıların gündemindeki konular 
paylaşıldı. Heyet daha sonra Özbekistan’ın Uluslararası Yatırımlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Elyor Ganiev ve Maliye ve Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Çamşid Kuçkarov ile görüştü. Her 
iki görüşmede de, Türk-Özbek ticari ilişkilerinin geliştirilmesi konuşuldu.  
 
Heyet, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er’i konutunda ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye-
Özbekistan iş ilişkilerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşler aktarılarak, iş insanlarının önerileri alındı. 
Heyetin programı Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstişare toplantısı ve Türk Konseyi tarafından düzenlenen 
“Türk Dili Konuşan Ülkelerin Girişimcilerinin Katılımıyla Türk Keneşi Yatırım Forumu’yla devam etti. 
Foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,  Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan Odalar Birliği ile iş 
insanları katıldı.  
 
Özbekistan İş Programı, Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım 
Forumu’yla sona erdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, 
konuşmasında 6 farklı ülke ama tek millet 
olduklarını vurgulayarak, “1,1 trilyon dolarlık 
ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret 
hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir 
araya gelince, küresel bir güç haline geliyoruz. Öte 
yandan, birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda, 
o kadar da büyük bir hacme ulaşamadığımızı 
görüyoruz. 6 ülkenin birbiriyle ticareti ancak 9 milyar dolara ulaşabilmiş, yani toplam ticaretimiz içinde 
ancak yüzde 2 pay alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine bizlerin elinde. Zira ticaret demek, kalkınma 
demek, halkların zenginleşmesi demek. İnşallah Türk TSO ile birlikte, bu rakam da hızla artacak” dedi. 
 
2 gün süren Özbekistan İş Programı’nı değerlendiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, başta Kocaeli olmak üzere Türkiye’nin pek çok alanda ticaret ve yatırım imkânı 
olduğunu ifade ederek, “Kocaelili iş insanlarımız adına oldukça verimli bir program oldu. Pek çok 
alanda, ortak ticaret ve yatırım yapabiliriz. Kültürlerimizin ve dillerimizin de yakın olması, ticari 
bağlarımızı çok daha güçlü kılacak önemli etkenler. Özbekistan, her türlü enerji santralleri, karayolu, 
tünel, köprü, askeri ve sınai tesisleri, tarım sektörleri öncelikli olmak üzere birçok alanda fırsatlar 
barındırıyor” dedi. Programın akabinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 
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HOLLANDA’DA İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI ODAMIZDA 

ANLATILDI  

 
Odamız, dünya pazarlarını Kocaeli iş dünyası ile bir araya getirdiği organizasyonlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Ülkelerin ticaret ve yatırımla doğrudan yetkili isimlerinin katıldığı seminerlerde, iş yapma 
fırsat ve yöntemleri anlatılıyor. Odamızın ülke bilgilendirme toplantıları bu kez, Avrupa’nın en yoğun 
Türk nüfusuna sahip ülkesi ve ülkemizin 7. Büyük ticaret ortağı Hollanda ile devam etti. Hollanda ile 
ortak değerler ve çıkarlar üzerine temellendirilmiş ve 400 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığı daha 
fazla ticaretle pekiştirmek isteyen Odamızın seminerine ilgi yoğun oldu.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliği yaptığı programda 
Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Mali Müşaviri Maurice De Clerq, Türkiye Sorumlusu Leyla De Mos, 
Ticaret Hukuku Avukatı Gönül Kaya, yoğun ilgi gösteren katılımcılara; Hollanda’nın ekonomik durumu, 
dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konularla ilgili 
kapsamlı bilgiler verdi.  
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
“İki ülke arasında 2017 yılında yaşanan olumsuz siyasi gelişmelere rağmen ticari ve ekonomik ilişkiler 
gelişmeye devam etmiştir. Hollanda ikili ticaret hacmi bakımından ülkemizin yedinci büyük ticaret 
ortağıdır. 2018 yılında Hollanda’yla ihracatımız (4 milyar 778 milyon Dolar) önceki yıla kıyasla %23,64 
artmış; ithalatımız (3 milyar 305 milyon Dolar) %11,82 oranında düşüş göstermiştir. 
 
2002-2018 döneminde Hollanda, 24 milyar 558 milyon Dolar’la ülkemize yapılan doğrudan yabancı 
yatırımda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle, ülkemizde, 
aralarında Unilever, ING Bank, Credit Europa Bank, AGT Netherlands, Achma gibi firma ve bankaların 
da olduğu 2 bin 873 Hollanda firması faaliyet göstermektedir. Bu şirketler arasında kayıtlı, sermayesi 
500.000 Dolar’ın üzerinde olan 18 şirket bulunmaktadır. Kocaeli’de de Hollanda sermayeli 13 şirket 
bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi, 
telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde 
faaliyet göstermektedirler. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2018 döneminde Türkiye’den 
Hollanda’ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 12 milyar 581 milyon Dolar olup, 
ülkemizden yurtdışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yer almaktadır. 
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Bildiğiniz üzere Hollanda, Türk vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Yaklaşık 
4 milyon göçmenin yaşadığı Hollanda’da Türk toplumunun nüfusu 500.000 civarındadır. Hollanda'da 
Türk kökenli iş insanları tarafından kurulan şirketlerin sayısının 23 bin civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Söz konusu girişimciler, toplam 6 milyar Avro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin 
kişiye istihdam sağlamakta, yaklaşık 8 milyar Avro düzeyinde ciro oluşturmaktadır. 2018 yılında 
ülkemize gelen Hollandalı turist sayısı 2017 yılına kıyasla %26,86 artarak 1.013.642 kişi olarak 
gerçekleşmiştir. 5-6 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda’da yapılan Türkiye-Hollanda JETCO I. Dönem 
toplantısı vesilesiyle, ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolar’a çıkartılması hedefi belirlenmiştir. Bugün 
aramızda Hollanda- Türkiye Ticaret Odası’nın yetkilileri bulunmaktadır. Kendileri hem Türkiye’de hem 
de Hollanda da aktif çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ticaret ve yatırım konuları ile ilgili sorularınızın en 
doğru muhatapları olduğunu düşünüyorum. Verimli bir toplantı diliyorum” dedi.  
 
Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Mali Müşaviri Maurice De Clerq, Oda’nın çalışma ve faaliyetlerinden 
bahsederek başladığı konuşmasında, “Hollanda&Türkiye Ticaret Odası kısa bir süre önce iki ülke 
arasında köprü olmak üzere kuruldu. Her ülkede karşılıklı olarak iş ve yatırım yapmak isteyen iş 
insanlarımıza aracılık ediyoruz. Kendimizi şimdiden bir köprü olarak görüyoruz. Hollanda olarak 
ülkemizin ticarete dayalı bir ekonomisi var. Çok küçük olmamıza rağmen ticari anlamda güzel işler 
yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni ticaret ve iş insanlarımızın da yanlarında olmak istiyoruz. Hollanda’da 
çeşitli vergilendirme sistemleri var. Farklı seçenekler mümkün. Şirket vergisi yüzde 10’du. Ama yakın 
zamanda düşmesini bekliyoruz.  
 
Hollanda’da yaptığınız her işte vergiye tabi tutulmuyorsunuz. Hollanda’da ürün gösterimi ve tanıtımı 
yapmak ancak satışı Türkiye üzerinden gerçekleştirmek, vergiye tabi değil. Sizin için çalışan bir şirket 
bulmanız ya da kurmanız durumunda vergi sistemine dâhil oluyorsunuz. Vergiye tabi tutulmadan 
Hollanda’da işler yapabilirsiniz. Belki işlerinizi büyütmek ve sabit bir şirkete dökmek isterseniz de şirket 
kurma işlemleri ve maliyetleri çok uygun.  
 
Hollanda ve Türkiye arasındaki son yıllarda sürekli artış gösteren, ticari hacim ve yapılan ortak 
yatırımlar birçok Türk firmasının da Avrupa pazarına girişinde, Hollanda’yı seçmesine neden 
olmaktadır. Gelişmiş altyapısı ve olgun ekonomisiyle Hollanda, bir çok alanda Türk firmalarına fırsatlar 
sunmakta ve global pazara ilk adımı atma fırsatı tanımaktadır” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların 
akabinde katılımcıların soruları yanıtlandı.  
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ODAMIZ ÜYELERİ 

İTALYA PAZARINI YAKINDAN TANIDI  

 

Odamız, “İtalya Ülke Bilgilendirme 
Toplantısı & Türkiye İçin Yatırım 
Fırsatları” konulu toplantı 
düzenledi. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in 
ev sahipliği yaptığı programda, ODS 
Danışmanlık Genel Müdürü Okan 
Seçkin, ülke pazarlarını tanıma, ODS 
Danışmanlık İhracat Danışmanlığı 
Birim Yöneticisi Mehmet 

Aksürmeli- ihracat yapma yol ve yöntemleri, ODS Danışmanlık İtalya Temsilcisi Banu Bakkalbaşı da, 
İtalya’da iş ve yatırım ortamı hakkında kapsamlı bilgiler verdi.  
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
iki ülke arasındaki ticari verileri de paylaşarak “Oda olarak üyelerimizin ihracat yapmasını çok 
önemsiyoruz. Bu sebeple geçtiğimiz yıl bir ihracat atağı projesi başlattık ve üyelerimizi ihracatın her 
aşamasıyla ilgili bilgilendirdik. Bu bilgilendirmelerimiz sayesinde ihracata başlayan birçok üyemiz oldu 
ve olmaya devam ediyor. İhracata başlayan üyelerimizin pazar arayışlarına yönelik olarak da “Ülke 
Bilgilendirme Toplantıları” organize ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Özbekistan ve Hollanda ülke 
bilgilendirme günleri yaptık, bugün de İtalya pazarındaki fırsatlardan bahsedeceğiz. Umuyoruz ki tüm 
üyelerimiz bu toplantılardan istifade ederler. 
 

ODS Danışmanlık 
İhracat 

Danışmanlığı Birim 
Yöneticisi Mehmet 
Aksürmeli, ihracata 
karar verme, 
başlama ve 
başarıya ulaşma 
yöntemleriyle ilgili 
kapsamlı bilgiler 
verdi. 
 
ODS Danışmanlık 
İtalya Temsilcisi 
Banu Bakkalbaşı 

da, İtalya’nın yüksek vergiler ve işgücü maliyetlerinin fazlalığı nedeniyle yatırımcıların gözünü 
korkuttuğunu ancak konum olarak Avrupa’nın tam ortasında yer aldığını açıklayarak, İtalya’da yatırım 
ortamı ve maliyetlerden bahsetti. 
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KAZAKİSTAN ÜLKE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİ 

Odamız, düzenlediği ülke bilgilendirme toplantılarıyla dünya pazarlarının üyelerinin bilgisine sunuyor. 
Bu kapsamda düzenlenen toplantılardan bir yenisinde ‘Orta Asya Pazarına açılan kapı: Kazakistan’ ele 
alındı. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz’ın yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Kazakistan’da iş ve yatırım yapmanın fırsatları ile 
yolları anlatıldı.  
 
Toplantı Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Türkiye ve Kazakistan arasındaki mevcut ticari işbirliklerinden bahsederek, bu rakamların daha 
yukarılara çıkması temennisini ifade eden Gezer’in ardından, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal 
Saparbekuly de yatırımcı dostu Kazakistan’a yatırıma davet ederek, ülke hakkındaki ekonomik bilgileri 
katılımcılar ile paylaştı: “Kazakistan’da öncelikli sektörler ise, tarım, hayvancılık, gıda, kimya, 
madencilik, metalürji, sanayi makineleri ve turizm. Tarım ve gıda sektöründe büyük bir fırsat var. 
Kazakistan’ın hedefi dünyanın en iyi organik tarım ülkesi olarak ilk 5’e girebilmek. Yılda 20 milyon ton 
buğday hasılatı yapılıyor. 8 milyon tonunu ihraç ediyoruz. Arazilerin yüzde 80’inden fazlası tarım amaçlı 
kullanılıyor. Nüfusun yüzde 40’ı tarım ve gıda sanayiinde çalışmaktadır. Bu sektörlerde karlılık oranları 
yüzde 17’den 40’a kadar değişmektedir. Sizleri Kazakistan’a, ata yurdumuza iş yapmaya, yatırım 
yapmaya davet ediyorum” dedi. Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.  
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KAZAK BÜYÜKELÇİ ODAMIZIN ATATÜRK SERGİSİ’NE 

HAYRAN KALDI 

 
Toplantı öncesi, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı, Meclis 
Başkan Yardımcıları Alp 
Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, 
Meclis Katip Üyesi Sema 
Kalafat, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; İbrahim Atalay, 
Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya 
Uludüz, Yusuf Erenkaya, 

Ömer Efe ile birlikte Odamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlamış olduğu, Atatürk 
Fotoğraf Sergisi’ni gezen Büyükelçi Saparbekuly, Ata’nın birçoğu İzmit’te çekilmiş fotoğraflarını 
inceleyerek, hikayeleri hakkında kapsamlı bilgi aldı.  
 
Ata’nın sadece Türkiye için değil, tüm dünya için 
bir şans olduğunu ifade eden Büyükelçi 
Saparbekuly’nin anı defterine düştüğü 
anekdotlar da duygulandırdı. Büyükelçi 
Saparbekuly, tüm vatandaşların 30 Ekim 2019 
mesai saati bitimine kadar ziyarete açık olacak 
sergiyi gezmeye davet etti. Büyükelçi 
Saparbekuly’e Odamız programında, KOÜ 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Eren, 
Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı 
Türkiye Temsilcisi Nuriddin Amankul da eşlik 
etti. 
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BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTISI’NA KATILDIK 

 

Batı Karadeniz Bölgesel İstişare 
Toplantısı, Odamızın da 
aralarında yer aldığı 365 Oda ve 
Borsa’nın çatı kuruluşu olan 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 
gerçekleşti. Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya Kocaeli iş 
dünyasını temsilen Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut katıldı. İlginin yoğun olduğu 
toplantıda Başkan Hisarcıklıoğlu, 
ekonomik gelişmeleri 

değerlendirdiği sunumundan sonra oda/borsa başkanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli iş dünyasının sorun, beklenti ve çözüm önerilerini 
sunduğu konuşmasında, Kocaeli iş dünyasına yeni ihracatçılar kazandırmak üzere hayata geçirilen 
KOTO İhracat Atağı ve sonuçları başta olmak üzere Oda’nın vizyon projeleri hakkında da kapsamlı 
bilgiler verdi. Başkan Bulut, “Kocaeli iş dünyası olarak, ülkemizin ekonomisine daha fazla güç katmak 
için hazırız. Ancak sorunlarımızın ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekiyor. Tüm komitelerimizin 
katılımlarıyla, hızımızı kesen konuları saptadık ve çözüm önerilerini de sahanın sesiyle belirledik. 
Birliğimizin ve bölge odalarımızın da destekleriyle ivedilikle hayata geçirileceğine inanıyoruz” 
ifadelerine yer verdi.  
 
Raporda şu konular yer aldı; “Sektörel dış ticaret şirketlerinin kurulması ve desteklenmesi ihtiyacı, 
stratejik yatırım teşvikleri asgari yatırım tutarının yüksek olmasının meydana getirdiği sıkıntılar, 
sigortacılık sektörü ile ilgili yaşanan sorunlar, sağlık sektörünün sorunları ve talepleri, inşaat sektörünün 
sorun ve talepleri, bankacılık sektörü ile ilgili sorunlar, enerji maliyetlerinin yüksek olması, canlı hayvan 
yetiştiricileri için maliyeti yüksek olan yem fiyatlarının destek kapsamına alınması gerekliliği, fatura- 
perakende satış fişi gibi evrakların baskı işlemlerinin yerel firmalardan temin edilmesi talebi, ulaşım 
sektörünün sorunları ve talepleri, unlu mamuller sektörünün sorunları ve talepleri, istihdam 
teşviklerinin revize edilmesi gerekliliği, mobilya- kereste sektörü ile ilgili talepler, yerli malı kullanımının 
özendirilmesi çalışmaları, OSB’lerde teşvik altında yapı denetim kuruluşlarından yüzde 75 iskonto 
yapılması.”  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Batı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’nın akabinde 
Düzce’de çeşitli temaslarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na eşlik etti. Başkanlar Hisarcıklıoğlu 
ve Bulut’un yer aldığı heyet, Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu’nun açılışını 
gerçekleştirerek, TOBB’un proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret etti.   
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TÜRKİYE 100 BAŞVURULARI BAŞLADI 

 

 
TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek 
üzere, 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” yarışması düzenlenmektedir. 
 
Türkiye 100’ü Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek, küresel 
bağlantılarını kuvvetlendirmek, başarı hikâyelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında yer 
almasını sağlayarak doğru iş ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimlerini kolaylaştırmak 
hedeflenmektedir. 
 
Türkiye 100 yarışmasında dereceye giren şirketler tamamen objektif kriterlere dayanılarak tespit 
edilmektedir. Satış gelirleri artış hızının temel performans kriteri olduğu değerlendirmelerde, en yüksek 
satış gelirleri artış hızını yakalayan şirket birinciliği almaktadır. 
 
2019 yılında gerçekleştirilen son projede Türkiye 100 şirketleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli 
Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. Yılı münasebetiyle 19 Mayıs 2019 
tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen tören ile ödüllerini aldılar. 
 
2015-2017 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye 100 şirketleri, satış gelirlerini 
ortalama yüzde 605 oranında artırdı. Ortalama ciro büyükleri 60 milyon TL oldu. İstihdamları yüzde 70 
arttı. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği ise Türkiye 
ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesi olduğunu kanıtlamıştır. 
 
TOBB Türkiye 100 yarışması 2020 yılında da devam edecek olup, 2016-2018 dönemindeki yıllık 
ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler 
büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün 
dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkân sağlayacak olan TOBB Türkiye 100 
kriterlerine uyan firmaların müracaatının en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar 
www.turkiye100.tobb.org.tr üzerinden sağlanmasını önemle rica ederiz. 
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ODAMIZ ÜYESİ İNŞAATÇILAR KBB İMAR YÖNETMELİĞİ’NE 

GÖRÜŞLERİNİ SUNDU 

 
Odamız, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin tüm kentte 
uygulanacak olan ve bir süredir 
hazırlıklarını yürüttüğü yeni İmar 
Yönetmeliği ile ilgili bilgi vermek 
ve Odamız üyesi müteahhit ile 
inşaatçıların görüşlerini almak 
amacıyla bilgilendirme semineri 
düzenledi. Yoğun ilgiyle 
gerçekleştirilen seminere Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni 
Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ev sahipliği yaparken, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman 
Günler, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan, Odamız üyelerini kapsamlı olarak 
bilgilendirdi.   
 
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda İnşaat 
Mühendisi Abdurrahman Çuhadar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin kentin imar uygulamaları 
için bir milat olduğunu ancak halen depremden kalan 3-4 kat sınırının artırılması gerektiğine vurgu 
yaparak, “Kocaeli genelinde imar uygulamalarını 1999 Depremi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırırsak 
yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. 1999 yılına kadarki imar uygulamalarında binalar 7 kata çıkmakta iken, 
1999 depreminden sonra, o anın getirdiği psikoloji ile bir anda 3- 4 kata düşürülmüştür. Bunun tek 
gerekçesinin de yüksek katlı yapıların depremde yıkılması ya da ağır hasar alması olduğunu 
görmekteyiz. Altını çizerek belirtmek istediğim Kocaeli’nin genelinde geçmişten beri çok katlı imar 
uygulamasının olduğudur.  
 
Depremden günümüze kadar imar yönetmeliği çeşitli zamanlarda güncellenmiş, yapı koşullarında 
değişiklik yapılmasına karşın 1999 Depremi sonrasında geri alınmış kat uygulamasına geçilmemiştir. 
Yapıların güvenliği ile ilgili deprem yönetmeliği de iki farklı zamanda güncellenmiş 2007 ve 2018 
yıllarında; yapı denetim sistemi getirilmiş ve bu sistemde güncellenme yapılarak daha etkin kontrol 
mekanizması oluşturulmuştur. Şunu çok rahat söyleyebiliriz artık; yeni yaptığımız yapılar depreme karşı 
dayanıklı yapılardır. Hem modern hem de güvenli yapılardır.  
 
Modern kent planlanması içinde, kentin gelişimi, artan nüfusun yerleşimi, düşürülmüş bu kat sayısı ile 
yolumuza devam etmemizin çok mümkün olmadığı görülmektedir. Özellikle ilçe merkezlerinde 
bulunan 5-7 katlı, 1999 Depremi öncesi yapılar depreme dayanıksız olmasına rağmen düşük kat 
uygulamasından yıkıp yerine yenisi yapılamamaktır. Bu tarz yerler için eski imarına mutlaka dönüş 
yapılmalı herkes yıktığı yüksek katlı yapısının yerine aynı kat ve malik sayısınca yapı yapılacak şekilde 
kat sayısının 3-4’ten 5-7’lere çıkartılmalıdır.  
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Boş arazilerde ise bölgesel planlama yapılması, eğimli arazilerde yapılan konutların yol kotunun altında 
kalan yerlerin bağımsız bölüm olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması, mevcutta 
olan kata ilave bir kat daha verilmesi, çatı dubleksinin ise müstakil konutlar haricinde iptal edilmesinin 
tarafımızca uygun olacağı kanaat ve düşüncesini taşımaktayız. Bizler bu kent için her türlü çalışmayı 
yapmaya, çalışmalara katılamaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtirim” dedi.  
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç de, yeni İmar Yönetmeliği’ne 
geçmeden önce Kocaeli’nin imar düzenlemeleri geçmişini çok iyi bilmek ve geleceği de buna göre 
değerlendirmek gerektiğine vurgu yaparak, “Bu toplantı Kocaeli Ticaret Odamızın talepleriyle ortaya 
çıktı. Yeni hazırlanan İmar Yönetmeliği ekseninde sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı da konuşmaya geldik. 
Bizim imar uygulamalarımız halen plan notlarıyla birlikte yürütülüyor. Geçmişte Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi kurulmadan önce, İzmit Büyükşehirken bir imar yönetmeliği vardı ancak Saraybahçe ve 
Bekirpaşa belediyeleri sınırları arasında geçerliydi. Diğer belediyelerin tamamındaysa plan notları, 
ağırlıklı olarak da planlı alanlar tipi imar yönetmeliği dediğimiz hali hazırdaki yönetmelikler 
uygulanıyordu.  
 
23 Temmuz 2004’ten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm sınırlarını kapsayacak yeni bir 
düzenleme yapmak gerekti. Ve o dönemde biz tüm ilçelerde acil uygulanacak bir imar yönetmeliği 
hazırladık. Kocaeli’nin tamamında uygulanan bir belge olarak hazırlandı. O zamanlar Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı çok etkin değildi. Hali hazırda planlı alanlarda uygulanmasına dair çıkarttığı bir yönetmelik 
vardı ve o yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili çok ısrarcı değildi. Ve biz de Kocaeli’de buna karşın plan 
notu ve yönetmeliklerle belli bir noktaya kadar geldik. Ta ki bakanlık İstanbul başta olmak üzere Ankara, 
İzmir gibi şehirlerde çok farklı uygulamalar ortaya çıkması üzerine, bir planlı alanlar yönetmeliğini 
Türkiye’nin tamamında uygulanmasıyla alakalı bir irade ortaya koyana kadar.  
 
Biz de yönetmelikte çok yer bulmayan uygulamalarımızı plan notu haline getirdik ve bugünkü noktaya 
geldik. Yapılaşmayla alakalı koşulların büyük bir kısmı plan notu olarak yazılı. Emsal hesabından tutun 
da bodrum piyesinden çatı arası piyesine kadar tamamı plan notlarımıza yazıldı. Her ilçenin kendi 
meclisinden geçirildi KBB’den onaylandı. 12 ilçenin tamamında plan notu haline getirildi. Çok ufak 
farklılıklar vardır ama yüzde 95 oranında birbirine benzer. Bakanlık son olarak bize, ‘şu plan notlarından 
vazgeçin. Size ait hususlar var ise yönetmeliğe bir şekilde düzeltmeler yapmak suretiyle ekleriz, ama 
genel hatlarına dokunamayız. Bu konuşlarla birlikte bu koşullarda yörenize özel yönetmeliği bize sunun’ 
dedi. Değiştirebileceğimiz hususlar var. Şuan taslak hazırladık.  
 
İşin çok başındayız. Sizler gibi iş insanlarımıza meslek odalarımıza danışıyoruz. Belli bir noktaya 
geldikten sonra bir uzlaşı sağlarsak da onay süreci ile ilgili işlemi başlatacağız. Çevre Şehircilik 
Bakanlığı’na gönderip onay isteyeceğiz. Bakanlığa gönderdikten sonra değişikliği zor olacağı için tam 
bir plan hazırlamalıyız. Şuan işin başındayız. Mevcut planlı alanlar tipi imar yönetmeliği ile alakalı neler 
getiriyor bunu biliyorsunuz. Bizim plan notlarımız neler getiriyor hepsini biliyorsunuz. Biz ne kadar 
zorlarız onun peşindeyiz açıkçası. Hazırladığımız metni Ticaret Odasından alıp bize görüşlerinizle katkı 
sunabilirsiniz.  
 
İnşaat sektörü durağan bir dönem yaşıyor. Yaptıklarını satamıyorlar yeni projeler yapamıyorlar. Belki 
geçmişte yaşanan hatalar varsa onların da konuşulup düzeltilmesiyle ilgili de bir dönem yaşıyoruz. 
Özellikle otopark yönetmeliği bizim elimizde olan bir konu değil. 01.01.2020 tarihi itibariyle yönetmelik 
uygulamaya girecek. Belediyelerimiz doğacak sıkıntıları önceden öngörüp ruhsatla alakalı çok yoğun 
çalışıyorlar. Senenin ortasına kadar inşaatta hareketlenme bekliyorum. Edindiğiniz tecrübe ve 
yaşadığınız sıkıntılarla birlikte sizlerin beklentileri varsa ona tamamen yönelelim” dedi. Mengüç’ün 
sunumunun akabinde, iş insanları plan taslağı ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. 



 Faaliyet Raporu 

Ekim 2019 

 

KOCAELİ TİCARET ODASI 

www.koto.org.tr 

 
 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ 

 ODAMIZDA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ 

 

 
 
Odamızın sektörel istişare toplantıları tüm hızıyla sürerken, verimli geçen buluşmalarda aynı sektördeki 
Oda üyesi iş insanları hem tanışıyor hem de geleceklerine ortak görüşlerle yön veriyor. Bu kapsamda 
düzenlenen toplantılardan bir yenisi Mimar, Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri Grubu’nun yer aldığı 
Odamız 18. Meslek Komitesi’ne bağlı Eğitim ve Danışmanlık Sektörü için düzenlendi.  
 
18. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Fikret Yıldırım’ın Komite Başkan Yardımcısı Levent Yapıcı, 
Komite Üyesi Fatih Özcan, Komite Yedek Üyeleri Nilay Özkan, Tuğba Coşkun, Yakup Ayvenli ile birlikte 
ev sahipliği yaptığı toplantıda, Odamızın da iştiraki olduğu Doğu Marmara ABİGEM (Avrupa Birliği İş 
Geliştirme Merkezi) yetkilileri ile KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Uğur Katırcı da, 
kurumları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda ayrıca, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli 
Şubesi Başkanı Murat Sancak da yer aldı.  
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, sektörün kendini 
ifade etme ve sorunları çözme gücüne yürekten inandıklarını belirterek, “Sahadaki arkadaşlarımızın 
görüşünü, istek ve önerilerini yansıtmayan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı inancındayız. Bu 
sebeple, görüşlerimizi değerlendirdiğimiz özellikle ortak sorunlarımıza ortak çözümler ürettiğimiz 
toplantımızın çıktıları rapor haline getirilerek bizlere çalışmalarımızda kılavuz olacaktır. Raporlarımız 
yetkililerle de paylaşılacak, Odamızın gücünü de arkamıza alarak, yarınlarımızı hep birlikte inşa 
edeceğiz” dedi.  
 
Toplantıda genel olarak, “Eğitim şirketlerinin tanıtımı, KOSGEB Danışmanlığı yapan firmaların ve teşvik 
çalışmaları yapan KOBİ danışmanlarının karşılaştığı sorunlar, teşvikler, Doğu Marmara ABİGEM ile 
yapılacak ortak çalışmalar, yeni kurulacak firmalara danışmanlık hizmeti, OSGB firmalarının 
danışmanlık ücretlerinin standartlaştırılması, MARKA tarafından Kocaeli’de gerçekleştirilen ihalelerde 
herhangi bir teklif kısıtlamasının olmaması, ihalenin tüm illere açık olması sorunu, yabancı diller 
konusunda Odamız bünyesinde eğitimler verilmesi. raf sistemleri konusunda herhangi bir yönetmeliğin 
olmayışı, KOTEV Eğitimleri, 18. Meslek Grubu çalıştay ekibinin kurulması” gibi konular ele alındı. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISI  

ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİ 

 

Kocaeli iş dünyasını geleceğe daha güçlü taşımak için programlar düzenleyen Odamız, ayrı ayrı tüm 
sektörler için istişare toplantısı düzenliyor, iş kollarının geleceğini yine sektör temsilcilerinin görüş ve 
önerileriyle şekillendiriyor. Sektörel istişare toplantılarının bir yenisi, Sağlık Grubu’nun yer aldığı 11. 
Meslek Komitesi bünyesinde bulunan Özel Hastaneler zümresiyle devam etti. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in, Meclis Üyesi Veysel Besnili ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
toplantıya, Oda üyesi özel hastanelerin üst düzey temsilcileri yoğun katılım sağladı. 
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gezer, ortak 
görüş alışverişinin sektörün geleceği ile doğrudan ilintili olduğuna dikkat çekti. Akabinde görüş ve 
öneriler bölümüne geçildi. 
 
Toplantıda, “Uzun yıllardır değişmeyen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), ameliyathane açılış ücretlerinin 
belirlenmesinde diğer özel hastanelerle belirli standart ve ücretlendirmenin sağlanması, özel 
hastanelere dışarıdan gelen ameliyathane kullanım taleplerinde düşük ücretlerle ameliyathanelerin 
kiralaması sorunu, özel hastaneler tarafından çeşitli kurumlara uygulanan indirim oranlarının 
hastanelerin artan maliyetleri sebebiyle tekrar değerlendirilmesi gerekirse kaldırılması, devlet 
hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin bütçe paylarını arttırmak adına birim hasta maliyetlerinin 
özel hastanelere oranla en az 5 katı olduğu, bu durumun denetlenmesi adına çalışmalar yapılabilmesi, 
hizmete girecek şehir hastanesi ile özel hastanelerin olumsuz yönde etkilenmesi, özellikle şehir 
hastanesinin faaliyete geçmesiyle 112 yoğun bakım hastalarının doğrudan şehir hastanesine 
yönlendirilecek olması, “Hemşire Stajyer”, Tıbbi Atık” ve “Tüketici mahkemeleri” konularında 
görüşmek üzere Kocaeli Valiliği İle görüşmeler yapılması, özel hastanelerde bulundurulması zorunlu 
stajyer giderlerinin ekonomik anlamda hastanelere yük oluşturması, belediyeler tarafından sağlık 
kuruluşlarından iş yeri açma ruhsatı alma zorunluluğunun kaldırılması, tıbbi atık giderlerinin 
düşürülmesi, belediyelerin özel hastanelere uyguladığı yüksek atık cezaları ile ilgili düzenlemeler 
yapılması, yoğun bakım sertifikasyon maliyetlerinin yüksek olması sorunu, radyoloji, fizik tedavi ve 
laboratuvar bölümlerinde ruhsatlandırmanın hekim bazlı değil hastane bazlı yapılması adına çalışmalar 
yapılması, katkı payına uygulanan %200 oranının serbest bırakılması adına çalışmalar yürütülmesi, 
KOTO üyesi hastanelerin düşük faizli kredilerden yararlanması adına çalışmalar yapılması, erişkin yoğun 
bakımlarının hastane yatak kapasitesinin %30’u kadar olması sorunu, tamamlayıcı sağlık sigortasının 
kaldırılması adına girişimlerde bulunulması” konuları görüşülerek değerlendirildi. 
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ODAMIZDA SÜRÜCÜ KURSLARINA ÖZEL İSTİŞARE 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Odamız, sektör bazında 
düzenlediği istişare 
toplantılarıyla, iş 
kollarının geleceğini yine 
sektörün temsilcileriyle 
inşa etmeye devam 
ediyor. Tüm verimliliğiyle 
süren istişare toplantıları 
bu kez, Odamızın Bilişim, 
Eğitim ve Büro 
Malzemeleri Grubu’nun 
yer aldığı 15. Meslek 
Komitesi bünyesinde 
bulunan Sürücü Kursları 
zümresi için 
gerçekleştirildi. Odamız 
15. Meslek Komitesi’nden 

Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz’ın, 15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli ve Komite Üyesi İsmail 
Aydemir ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, TOBB Eğitim Sektörü Meclis Üyesi Dursun Önal ve 
çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.  
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Meclis Üyesi Yılmaz, 15. Meslek Komitesi olarak 
sektörün geleceği adına bulundukları girişimleri detaylarıyla aktardı. Sektörde kurulmuş birçok STK’nın 
kurucu başkanı aynı zamanda TOBB Eğitim Sektörü Meclis Üyesi Dursun Önal da, 50 yılı aşkın süredir 
sürdürdüğü meslekle ilgili tecrübelerini ve TOBB Eğitim Sektörü ile birlikte yaptıkları girişimleri 
anlatarak, bilgilendirme yaptı. 
 
Toplantıda ayrıca, “Sınav güzergâhları, Damga Vergisi, usta öğreticilerin sınav esnasında ön koltuğa 
oturmasının sağlanması, kayıt dışı sürücü eğitimlerinin önlenmesi, taban fiyatın delinmesine yönelik 
girişimler, sektöre özel istişare kurulu kurulması, ruhsat harçları” konuları da görüşülerek, katılımcıların 
görüşleri alındı. Sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti adına verimli geçen toplantının, tekrarlanması 
kararı alındı. 
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BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ODAMIZA ZİYARET 

 
Kocaeli Ticaret Odası 
Başkanı Necmi Bulut, 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın’ı ağırladı. 
Ziyarette bir açıklama 
yapan Büyükakın 
“Kocaeli Ticaret Odası 
Başkanı Necmi Bulut’la 
Mutlu Şehir Kocaeli için 
ortak çalıştığımız 

projelerimizi 
değerlendirme fırsatı bulduk. İş dünyamızın şehrimize katkısını birlikte artıracağız” ifadelerini kullandı. 
Başkan Bulut, Başkan Büyükakın’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Odamızın üye ve şehir odaklı 
projelerini anlattı. 
 

ODAMIZDAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ TİPİOĞLU’NA 

 HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

 

Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Murat 
Barış, Mehmet Akif 
Şen, Yusuf Erenkaya, 
Yusuf Ziya Uludüz, 
Meclis Kâtip Üyesi 
Sema Kalafat, 10. 

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız’ın yer aldığı Odamız heyeti, son Emniyet 
Müdürleri Atama Kararnamesi ili ilimize atanan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu ziyaret ederek, 
yeni görev yerinde başarılar diledi.  
 
Ziyarette, Kocaeli ekonomisi ve Odamız hakkında bilgiler paylaşan Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası 
olarak bizlere ihtiyaç duyduğunuz her noktada devletimizin ve emniyet güçlerimizin yanında olmaya 
hazırız. Kocaeli mesainizde başarılar diliyorum” dedi. Odamız heyetine nazik ziyaretleri dolayısıyla 
teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, Kocaeli iş dünyası hakkında bilgiler aldı. 
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MHP İL BAŞKANI AYDIN ÜNLÜ’DEN ODAMIZA ZİYARET 

 

 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimini ağırladı. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe ve Mehmet Akif Şen’in de yer 
aldığı ziyarette, MHP il yöneticileri de Başkan Ünlü’ye eşlik etti.  
 
Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bizler MHP Kocaeli teşkilatları olarak program dâhilinde 
STK ziyaretleri yapıyoruz. Bugün de KOTO Başkanımız Sayın Necmi Bulut ve ekibini ziyaret ederek 
programımızı başlatıyoruz. MHP olarak Kocaeli Ticaret Odası’nı çok önemsiyoruz. Uzun yıllar siyaset 
yapan bir il başkanı olarak Kocaeli için KOTO’nun ne kadar önemli olduğunu her yerde vurguluyoruz. 
Her zaman da KOTO Başkanımız Sayın Bulut ve ekibini yakından takip ediyoruz, yaptığı çalışmaları 
beğeniyoruz. Tarih itibariyle de yapılacak her türlü çalışmaların yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. 
KOTO Başkanımız Necmi Bulut Kocaeli’nin önemli bir değeridir” dedi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimine teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, “Hoş geldiniz. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Öncesinde Sayın Genel Başkana geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kendisi Türk siyaseti 
açısından çok önemli bir isim. Biz, tüm siyasi partilerimizde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi ile de 
diğer partilerimizle de STK’larımızla da hep bir arada olmaya önem gösteriyoruz. Odamızın 16 bin üyesi 
var. Bunu temsil ettiğimize inanıyoruz ve bu şekilde davranmaya özen gösteriyoruz. Güzel diyaloglar 
kurmanın, Odamız için faydalı çalışmalar üretmenin amacındayız. Bunu da sağladığımızı görüyoruz. Her 
şeyden önce güçlü diyalogdan yanayız. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Ünlü’ye bir kez daha 
teşekkür ediyoruz” dedi. 
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MHP VE İKM’DEN ODAMIZA ZİYARET 

 

 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi Körfez 
İlçe Başkanı Zeki Gürsu, MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertam Peker, İSG Uzmanı 
Eraslan Çınar, İzmit Kent Merkezi Derneği Başkanı Murat Öztürk ve dernek yönetimini ağırladı.  
 
Ziyaretler dolayısıyla misafirlerine ayrı ayrı teşekkür ederek, diyaloğa çok önem verdiklerini vurgulayan 
Başkan Bulut, “KOTO olarak öncelikli görevimiz, üyelerimiz ve kentimizin menfaati başta olmak üzere, 
tüm kurumlarla güçlü diyaloglar geliştirmek ve KOTO’nun ‘kentin istişare noktası’ olması özelliğini 
muhafaza etmektir” dedi. Ziyaretlerde, Odamızın üye ve kent odaklı çalışmaları ile projeler konuşuldu. 
 
 

KBB BAŞKANVEKİLİ ÇAKMAK’TAN ODAMIZA ZİYARET 

 

Odamız, üyeleri ve kent 
menfaatleri için çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla güçlü diyalog 
kurmaya devam ediyor. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut ve Meclis Başkanı Akın 
Doğan, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Yaşar 
Çakmak’ı konuk etti. Odamızın 
ticaret ve kent odaklı projeleri 
hakkında bilgi veren Başkan 

Bulut, nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkanvekili Çakmak’a teşekkür etti. KOTO’nun kent için önemli 
değerler ürettiğini ve üretmeye devam edeceğini ifade eden Başkanvekili Çakmak, işbirliklerinin de 
aratarak devam edeceğini vurguladı. Ziyarette, Odamız Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar da yer 
aldı. 
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ODAMIZDAN KOCAELİSPOR’A MORAL ZİYARETİ 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki heyet, şampiyonluğa oynayan 
gururumuz Kocaelispor’u, antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi. Kocaelispor Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, Teknik Direktör Engin Korukır ve aynı zamanda Odamız Yönetim Kurulu Üyesi de olan 
Kocaelispor Yöneticisi Murat Barış tarafından karşılanan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis 
Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf 
Erenkaya ve Meclis Üyesi Veli Başkurt, antrenman öncesi Yeşil-Siyahlı futbolcularla buluştu. 
 
Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başkan Bulut ve yönetimin Kocaelispor’a desteğinin kendilerine 
güç verdiğiniz belirtirken, “Bugünlere gelmemizde bizim için anlamlı ve önemli olan destekleriniz için 
teşekkür ederim” dedi.  
 
Antrenman öncesi yeşil-siyahlı futbolculara konuşan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Bu 
sezon ligde zorlu bir mücadele içinde olduğunuzu biliyoruz. Her hafta maçlarınıza gelerek size 
tribünden destek veriyoruz. Sizlere inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu kazanarak Kocaeli’nin en 
güçlü markası Kocaelispor’u daha iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Bulut ve Yönetiminin Kocaelisporlu futbolculara baklava armağanından sonra yeşil-siyahlı 
ekibin kaptanı Burak Süleyman da Başkan Bulut’a adının yazılı olduğu forma armağan etti. 
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5. MESLEK KOMİTESİ’NDEN INTERMOB 2019 FUARI ve 

AVRASYA AMBALAJ FUARI’na ZİYARET 

 

Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık 
Grubu’nun yer aldığı Odamız 5. 
Meslek Komitesi’nin 
organizasyonuyla kısa adı INTERMOB 
olan Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, 
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve 
Ahşap Teknolojisi Fuarı’na ziyaret 
gerçekleştirildi. 5. Meslek Komitesi 
Başkanı Şaban Kulaksız’ın da yer aldığı 
sektör üyeleri 12-16 Ekim 2019  
tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen fuarı ziyaret 
ederek, sektörleri adına görüşmeler 
gerçekleştirdi.  
 

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörlerinin en son modellerinin yanı sıra mobilya yan sanayi 
firmalarının ürün ve hizmetlerini sergilediği fuar, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkili bir pazarlama 
alt yapısına sahip olduğu için Kocaeli heyetine de önemli fırsatlar sundu. 

 

5. meslek komitemiz ayrıca 23-26 Ekim 2019 
tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul, 
Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na 
katıldı. Fuarda katılımcı olan üyelerimize de 
komite üyelerimiz tarafından ziyaretler 
gerçekleştirildi.  
 
Ambalaj sektörünün önemli markalarını ve 
sektör profesyonellerini bir araya getiren, 
gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin çözüm 

arayışları için bölgenin buluşma noktası Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı 
25. kez gerçekleştirildi. 
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KOCAELİ SANAYİ ODASI’NA EŞ MESLEK KOMİTE 

PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Odamız 5. Meslek Komitesi, Kocaeli Sanayi 
Odası’nın aynı iş kollarında faaliyet gösteren 
6. ve 26. Meslek Komitelerine eş meslek 
komite ziyareti gerçekleştirdi.  
 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Meclis 
Üyesi Metin Sözer, Komite Başkanı Şaban 
Kulaksız, Komite Başkan Yardımcısı Seyit 
Orhan Kabasakal ve Komite Üyesi Abdullah 
Bostan’ın yer aldığı Odamız heyetini, Kocaeli 
Sanayi Odası Meclis Üyeleri Ömer Yavuz, 

Oktay Kabasakal, Mesut Sancaklı 6. Meslek Komitesi Üyeleri Cafer Özgen, Mehmet Ali Yılmaz, 26. 
Meslek Komitesi Üyesi Hüseyin Eren ağırladı. 
 
Toplantıda, Odamız ve Kocaeli Sanayi Odası komitelerinin birlikte hem sektörel bilgilerini geliştirmek 
hem de ihracatlarını arttırmak amacıyla uluslararası fuar gezilerine katılmalarının faydalı olabileceği 
görüşüldü.   
 
Toplantıya ayrıca Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Yavuz da katıldı 
ve komite üyelerine bir bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumda yeni yürürlüğe girecek olan yönetmelik 
ve bu kapsamda yapılması gereken adımlar hakkında bilgilerini paylaştı. 
 
İhracat işlemlerinde ürün beraberinde ahşap ambalaj malzemeleri kullanan ihracatçılarımıza yönelik 
olarak, Odamız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın katkılarıyla, 28 Kasım 2019 Perşembe günü, saat 14.00’de, 
Kocaeli Ticaret Odası’nda bilgilendirme toplantısı organize edilecektir. 
 

ODAMIZDAN KOÜ GENEL SEKRETERİNE HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİ 

 

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine atanan 
Dr. Mustafa Eren’e Odamız heyeti ziyaret gerçekleştirdi.  
 
Ziyarete, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya katılım 
gösterdi. Ziyarette Kocaeli Üniversitesi ve Odamız 
arasında gerçekleşebilecek işbirlikleri görüşüldü.  
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KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ SAYIN 

VALİMİZİ ZİYARET ETTİ 
 

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 

Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin 

Aksoy'u ziyaret ederek kurul 

tarafından yapılan faaliyetler ve 

yapılacak etkinlikler hakkında 

bilgilendirme yaptı. Valimiz Sayın 
Hüseyin Aksoy ise Kocaeli Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek 

Çınar ve beraberindeki icra kurulu 

üyelerine çalışmalarında başarılar 

dileyerek,  ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti belirtti. 

 

Ekim ayı İcra Kurulu toplantısında İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ağırlanarak, beraber yapabilecek 

projeler hakkında görüşüldü. Ayrıca Kahkaha terapisti sağlık yaşam uzmanı Fecrihan Dina 

İbrahimoğlu, ve İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Deprem ve Afet Uzmanı Erdal Şahan 

toplantıya konuk olarak katıldı.  

 

Odamız Kadın Girişimciler İcra Kurulu olarak Odamız üyesi kadın girişimcilerimizin ziyaretleri Ekim 

ayında da devam etti. 

Kadın Girişimciler 

Kurulu üyelerimizden, 

Kartepe Yapı Denetim 

Hatice Ardıç, 

Biberoğlu Sigorta - 

Sare Biberoğlu Yılgın 

ve Eskidji Gayrimenkul 

Hadiye Akkurt ziyaret 

edilerek, bundan 

sonra yapılabilecek 

projeler ve konular 

üzerinde görüş 

alışverişinde 

bulunuldu. 
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KOTEV 2019’U ÜCRETSİZ  

MUHTEŞEM EĞİTİMLERLE KAPATIYOR 
 

 
Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) 3 aylık eğitim takvimi 
açıklandı. Birbirinden faydalı konu başlıklarının yer aldığı eğitim 
takvimine kayıtlar başladı. Ücretsiz eğitimlere katılmak isteyenler, 
Odamızın resmi web sitesi http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını 
kullanarak, kolayca kayıt yaptırabiliyor.  
 
Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, 
eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor. KOTEV’in 3 aylık eğitim 
takvimi şöyle; 
 
EKİM AYI:  

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ 21-22 Ekim 2019 Pazartesi-Salı (17.00 – 20.00) 

 POKA YOKE EĞİTİMİ 30-31 Ekim 2019 Çarşamba-Perşembe (17.00 – 20.00) 
 
KASIM AYI:  

 LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ 8-11 Kasım 2019 Pazartesi-Salı (17.00 – 20.00) 

 AR-GE VE İNOVASYON EĞİTİMİ 19-20 Kasım 2019 Salı-Çarşamba (17.00 – 20.00) 

 SATIN ALMA EĞİTİMİ 28-29 Kasım 2019 Perşembe-Cuma (17.00 – 20.00) 
 
ARALIK AYI: 

 DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI 06 Aralık 2019 Cuma (17.00 – 20.00) 

 GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ 09-10 Aralık 2019 Pazartesi-Salı (17.00 – 20.00) 

 AİLE ŞİRKETLERİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 12 Aralık 2019 Perşembe  (17.00 – 20.00) 

 DEPO YÖNETİMİ VE STOK YÖNETİMİ 19 Aralık 2019 Perşembe  (17.00 – 20.00) 
 

 

KOTO İSTİHDAM’A KATIL: HEM İŞ, HEM ÇALIŞAN BUL 

 
Odamızın yeni projesi “KOTO 

İstihdam”, iş arayanları 
işverenlerle, personel 
arayanları ise nitelikli iş gücüyle 
buluşturuyor. Üye işverenlerin 
bizzat oluşturduğu ilanlar, 
nokta atışı istihdam fırsatı 
sunuyor. Web sayfamızda 
faaliyete başlayan KOTO 
İstihdam uygulaması ile işe en 
uygun personeli bulmak için iş 

ilanınızı Kocaeli Ticaret Odası 
bünyesinde yayınlayabilir; iş 

arayanların sizlerle iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz. İlan vermek için http://koto.org.tr/ilan-ver 
bağlantısını tıklayınız. 

http://koto.org.tr/ilan-ver


 Faaliyet Raporu 

Ekim 2019 

 

KOCAELİ TİCARET ODASI 

www.koto.org.tr 

 

 

KOTO KART 

 
 

Odamız üyelerinin iş 
seyahati, konaklama, 

akaryakıt alımı gibi 
harcamalarının yanı 
sıra, şirketlerine ait 

tüm ticari mal ve 
hizmet alımlarında 
kullanılmak üzere 

tasarlanmış Maximum 
özellikli ticari kredi 

kartı ürünüdür. 
 
 

 
 

Kart sahipleri; Dünya çapında Visa ve Mastercard logosu taşıyan tüm noktalarda kartlarını  ödeme  aracı 
olarak kullanabilirler. Türkiye çapında 300.000’i aşkın Maximum üye işyerinde 12 aya varan taksit 
avantajından yararlanabilir, yaptıkları alışverişlerden MaxiPuan kazanabilir ve kazandıkları puanları 
Maximum üye işyerlerinde kullanarak, Maximum dünyasının puan, taksit ve indirim avantajlarının 
tamamından yararlanabilirler. Her ay sektörün önde gelen firmalarıyla düzenlenen kampanyalardan 
yararlanabilirler. 
 
 

 

 Departman Yapısı 
Firmalar, farklı departmanları için istedikleri 
sayıda grup oluşturabilmekte ve her 
departman/grup altındaki kartların özellik ve 
yetkilerini farklılaştırabilmektedir. 

 Raporlamalar 
Kart bazında icmal ve ekstrelerin yanı sıra, 
departman bazında harcama raporu, genel 
rapor ya da limit raporu gönderilebilmektedir. 

 Hesap Özeti Erteleme 
Hesap özeti borcunun, asgari tutar dışında kalan 
kısmının tamamı ya da bir bölümü bir sonraki 
hesap özetine ertelenebilmektedir. 

 Limit Yapısı 
Kart sahiplerinin harcama tutarı sadece 
kendilerine tanımlanmış limit ile 
kısıtlanabileceği gibi, tüm departman limitine 
kadar da harcama yapılmasına izin 
verilebilmektedir. 
 

 Sonradan Taksitlendirme 
Peşin alışverişler, alışveriş işlemini izleyen ilk 
hesap kesim tarihine kadar sonradan 12 aya 
varan vadelerde taksitlendirilebilmektedir. 

 Taksitli Nakit Avans 
Firmaların acil nakit ihtiyaçları için 12 aya varan 
vadelerde Taksitli Nakit Avans 
çekilebilmektedir. 

 Nakit Avans Limiti 
Departman bazında tanımlanmış limitin belirli 
bir oranında ya da firma tarafından belirlenen 
bir tutarda nakit çekim limiti tanımlanabilmekte 
ve kart bazında söz konusu yetkiler 
farklılaştırılabilmektedir. 

 Vadelendirme 
Peşin alışverişler hesap kesim tarihine kadar 3 
aya varan vadelerde ötelenebilmektedir. 

 E-Ticaret 
E-Ticaret sitelerinden 3D Secure veya BKM 
Express ile güvenli alışveriş yapılabilmektedir. 
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EYLÜL AYI SERVİS FAALİYETLERİ 

 
Eylül ayında Odamızın Ticaret Sicil Servisi ve Mali İşler Servisinden yapılan işlem sayıları: 
 

 

 
 

İDARİ İŞLER SERVİSİ 
 
Ocak ayında Odamızda 2.500 adet gelen evrak, 2.867 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.  
 
2019 yılı Eylül ayında Odamızda 2001 adet gelen evrak, 2520 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. 
 
2018 yılı Eylül ayında 1577 adet gelen evrak işlemi yapılmış olup, gelen evrak sayısı 2019 yılı Eylül ayı 
itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 27 oranında artış göstermiştir. 
 
2018 yılı Eylül ayında 1957 adet giden evrak işlemi yapılmış olup, giden evrak sayısı 2019 yılı Eylül ayı 
itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 29 oranında artış göstermiştir. 
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 Meslek Komite Faaliyetleri: 
 

- Eylül ayında 22 Meslek Komite toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılarda 58 

karar ve 14 teklif temenni Yönetim Kuruluna sunuldu. 

- Yönetim kurulunda görüşülen Komite kararlarına yönelik değerlendirmeler Komitelere 

bildirildi ve çalışmalar yapıldı. 

- Meslek Komite Üyelerinin devamsızlıklarının takibi yapıldı.  

- (6. Meslek Komitesi) 4 Eylül 2019 tarihinde; Derince ilçesinde 6. Meslek Grubuna kayıtlı 

4 üyeye ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaret ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

- (16. ve 20. Meslek Komiteleri) 5 Eylül 2019 tarihinde; CNR EXPO Fuar Merkezinde 

gerçekleştirilen “Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı”na katılım için 

organizasyon çalışmaları yürütüldü. Odamız 4., 9., 16. ve 20. Meslek Grubu Üyelerimizin 

söz konusu fuara katılımı için davet sms’i gönderildi. 

- (4. Meslek Komitesi) 10 Eylül 2019 tarihinde; İzmit İlçesi Sanayi Mahallesinde 6. Meslek 

Grubuna kayıtlı 10 üyeye ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaret ile ilgili çalışmalar 

yürütüldü. 

- (15. Meslek Komitesi) 11 Eylül 2019 tarihinde; 15. Meslek Komitesi eğitim zümresinden 

Handan Kümeli ve İsmail Aydemir ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un 

katılımları ile Ulaştırma mevzuatları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ziyareti gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaret 

ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

- (15 ve 17. Meslek Komiteleri) 18 Eylül 2019 tarihinde; eğitim sektöründe yaşanılan 

öğrenci servis taşımacılığı sorunu ve çözüm önerileri bulmak, öğrenci servis taşımacılığı 

ücretlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ortak bir toplantı düzenlediler. 

Söz konusu toplantı ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

 

 Evrak Kayıt Birimi Faaliyetleri: 
 

- 2019 yılı Eylül ayında Odamızda 2001 adet gelen evrak, 2520 adet giden evrak kaydı 

yapılmıştır.  
 

 

 

 Eğitim Faaliyetleri: 
 

- 03 – 12 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile 

ilgili çalışmalar yürütüldü. 

- KOTEV Eğitimleri kapsamında; Ağustos ayında gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili 

başvurular alınarak; çalışmalar yürütüldü. 
 

 Marka/Patent Eğitimi (17 Eylül 2019) 

 Stratejik Planlama ve Müşteri İlişkileri (CRM) Eğitimi (19-20 Eylül 2019) 

 Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Eğitimi (25-26-27 Eylül 2019) 

- KOTEV Eğitimleri kapsamında; Ekim ayında gerçekleştirilecek eğitimler için çalışmalar 

yapılarak; planlaması yapıldı. 

 

 Salon tahsis Faaliyetleri: 
 

- 12 Eylül 2019 tarihinde 13.00 – 16.30 saatleri arasında “Sandıktan Toprağa Ata Tohum 

konulu Seminer” için Burhan Kasım Meclis Salonu tahsis edilmiştir. 
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- 13 Eylül 2019 tarihinde 20.00 – 23.30 saatleri arasında “Kocaeli Kuyumcular Toplantısı” 

için Burhan Kasım Meclis Salonu tahsis edilmiştir. 

- 21 Eylül 2019 tarihinde 10.00 – 17.30 saatleri arasında “HMK-CMK-İSTİNAF konulu 

Meslek İçi Eğitim Semineri” için Burhan Kasım Meclis Salonu tahsis edilmiştir. 

- 27 Eylül 2019 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında “Yapay Zekanın Hukuku 

Dönüştürmesi Konulu Panel” için Burhan Kasım Meclis Salonu tahsis edilmiştir. 
 

 

 Staj Faaliyetleri: 
 

- Odamızda Eylül ayı içerisinde staj eğitimi alan 5 öğrencinin oryantasyon ve iş planlaması 

yapıldı. 
 

 Danışma Birimi/KOTO online destek Faaliyetleri: 
 

Eylül ayı içerisinde web sayfamız üzerinden üyelerimizin bilgi taleplerini anında 

karşılayabileceğimiz canlı destek uygulaması kapsamında Üyelerimizin sorularına cevap 

verilmiştir. 
 

 

 

 

 Diğer Faaliyetler: 
 

- 2019 – 2022 Odamız stratejik planı kapsamında hazırlanmış olan İş programımız ile ilgili 

servis hedeflerinin takibi yapıldı. 

- 20 Eylül 2019 tarihinde; TS EN ISO 9001 standardı çerçevesinde Kalite Denetimi 

gerçekleştirildi. Söz konusu gözetim tetkiki ile ilgili çalışmalar Servisimiz tarafından 

yürütüldü. 

- 1-2-3 Kasım 2019 tarihinde Edirne İlinde gerçekleştirilecek olan Müşterek Meslek 

Komitesi ile ilgili program ve Komite Üyelerimizin daveti ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

- Odamız web sayfası üzerinden iletişim formu kanalı ile gelen soruların cevaplanması için 

ilgili servislere iletilerek; takibi gerçekleştirildi. 

- Eylül ayı içerisinde yeni kayıt olan 96 Odamız Üyesine kuruluş sms’i gönderildi. 

 

 

 
 

 
 
 
Eylül ayı itibariyle, 158 firma ya da kuruluşun Odaya kayıt işlemi gerçekleştirilirken, 31 firma ya da 
kuruluşun ise kayıt silme işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 
Eylül ayında kayıt yaptıran firma ya da kuruluşların; 53’ü Limited Şirket, 6’sı Anonim Şirket, 18’i Şahıs 
Firması, 2’si Şahıs Şubesi, 12’si Limited Şirket Şubesi, 67’si Anonim Şirket Şubesi’dir. 
 
Aynı ay içerisinde kaydını sildiren firmaların ise; 11’i Limited Şirket, 3’ü Anonim Şirket, 8’i Şahıs Firması, 
6’sı Limited Şirket Şubesi, 2’si Anonim Şirket Şubesi ve 1’i Kollektif Şirket’tir. 
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2019 Eylül Ayı İtibariyle Açılıp Kapanan Şirket İstatistikleri  
(Oda Kaydı Verilerine İstinaden Şirketlere Göre Dağılım) 

 

Açılan Şirket Sayısı 
2018 

Eylül 

2019 

Eylül 
Kapanan Şirket Sayısı 

2018 

Eylül 

2019 

Eylül 

Şahıs Firması 20 18 Şahıs Firması 3  8 

Limited Şirket 49 53 Limited Şirket 16 11 

Limited Şirket Şubesi 9 12 Limited Şirket Şubesi 6  6 

Anonim Şirket 7  6 Anonim Şirket 3  3 

Anonim Şirket Şubesi 5 67 Anonim Şirket Şubesi 5  2 

Şahıs Şubesi 2  2 Şahıs Şubesi -  - 

Banka Şubesi -  - Banka Şubesi -  - 

Kollektif Şirketler -  - Kollektif Şirketler -  - 

Kollektif Şirketler Şubesi -  - Kollektif Şirketler Şubesi -  - 

Kooperatifler -  - Kooperatifler -  1 

Komandit Şirketler -  - Komandit Şirketler -  - 

Vakıf İşleri ve Diğer 1  - Vakıf İşleri ve Diğer -  - 

TOPLAM 93 158 TOPLAM 33 31 

 
2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Oda Sicil Servisi tarafından; 1155 adet Faaliyet Belgesi, 66 adet Oda 
Kayıt Sureti, 31 adet Sicil Tasdiknamesi, 38 adet Ortaklık Durum Belgesi, 7 adet Suret Tasdiki, 50 adet 
Yetki Belgesi, 74 adet İhale Yasaklılık Belgesi ve 1 adet Sicilden Diğer Belge düzenlenmiştir. 
 
Aynı ay itibariyle yapılan Muhtelif Tescil İnceleme ve Tescil Adedi 407 olmuştur. Aynı ay itibariyle servis 
tarafından 545 adet ilgili kurumlara bilgilendirme amaçlı yazı gönderilmiştir.  
 
12 adet BAĞ-KUR formu onaylama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 
Oda Sicil Servisi tarafından hazırlanan 1 Ekim 2019 tarihli rapora göre, aynı tarih itibariyle Faal Üye 
sayısı 10.672, tasfiye halindeki üye sayısı ise 410 olarak gerçekleşmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

 6 Muhtelif kuruluşun talep ettiği 6 kalem malzemenin fiyat araştırması yapılarak ilgililere bilgi 
verildi. 

 Ay içerisinde İç Ticaret Servisince 9 adet yazışma yapılmıştır. 

 1.150,65 TL tutarında (KDV Hariç) 1 adet fatura tasdik edildi. 

 Ay içerisinde 1 adet Levha Kayıt işlemi gerçekleşti. 

 37 adet ‘K’ Türü Yetki Belgesi düzenlendi. 

 48 adet 5 yıllık süre uzatımı (yenileme) işlemi yapıldı. 

 432 adet araç ilavesi işlemi yapıldı. 

 110 adet araç düşümü işlemi yapıldı. 

 2 adet devir işlemi yapılmıştır. 

 3 adet dönüşüm işlemi yapıldı. 

 498 adet sayısal takograf başvurusu alındı. 
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 Azerbaycan İş ve Yatırım Gezisi ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 
 

 Türk Kahvesi ve İzmit Simidi ile ilgili çalışmalara devam edildi. 

 Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı ile ilgili hazırlık çalışmaları 
gerçekleştirildi. 

 Kışlık bot-mont yardımı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. 

 Coğrafi İşaretler ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

 Kardeş Oda protokolü çalışmalarına devam edildi. 

 Özbekistan, Güney Kore ve Moldova iş ilişkileri ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Görüşmeler 
sağlandı. 

 Yurtiçi fuar başvuru ve hazırlık çalışmaları yapıldı. 
 

 Vize Referans yazıları verildi. 

 Üyelerimizin uluslararası fuar ziyaretleri ve yurtdışı iş gezilerine yönelik araştırmalar yapıldı ve 
üyelerimizle paylaşıldı.  

 Uluslararası İşbirliği talepleri ilgili üyelerimizle paylaşıldı. 

 İş Makinesi haczi ile ilgili çeşitli kurumlardan gelen yazılara cevap yazıları gönderildi. 

 P plakalı servis araçlarının yol izin belgeleri düzenlendi. 

 Yurtdışı fuar organizasyonları ile ilgili araştırmalar yapıldı. 

 Kocaeli dış ticaret verileri, çeşitli ekonomik veriler ve duyurular web sayfasında paylaşıldı.  

 Üyelerimizin ihracat taleplerine yanıt verildi. Dış talep bülteni, Ülkeler nezdinde müşavirlik 
adresleri, yurtdışı işbirliği teklifleri paylaşıldı. Talep edilen pazar araştırmaları ve Ticaret 
Bakanlığı destekleri incelemeleri yapıldı.  

 Odamızdan ihracat ve ithalat yapabilmek için gerekenler ile ilgili bilgi talep eden üyelerimiz 
bilgilendirildi.  

 Uluslararası iş problemleri yaşayan firmalar için Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile 
yazışmalar gerçekleştirildi. 

 KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile ilgili üyelerimize bilgiler verildi. 

 KOTO Destek Ofisi Faaliyetleri sürdürüldü. 

 Avrupa Birliği ve MARKA Proje çalışmalarına devam edildi. Dış pazarlar ile ilgili ihracatçı 
üyelerimize bilgi verildi. 

 “İş Dünyası” yayını hazırlandı. Üyelerimize gönderildi. 

 EBYS sistemi üzerinden servisimizin evrak takibi ile ilgili çalışmalar sürdürüldü. 

 Odamız üyelerine Dış Ticaret, Girişimcilik, Destekler gibi konularda araştırmalar yapılıp, 
danışmanlık hizmeti sağlandı. 

 Yazılı ve Görsel Medyalarda kullanılmak üzere araştırmalar, röportajlar, sunumlar ve makaleler 
hazırlandı. 

 Odamız aracılığıyla yapılan aylık ihracat rakamları raporu hazırlandı. 

 Servis faaliyetleri raporu, aylık faaliyet raporu, meclis sunumu hazırlandı. 

 TOBB ve Bakanlıklardan gelen evraklar doğrultusunda Komite üyelerine bilgilendirmeler 
yapıldı. 

 Çeşitli konularda güncel ekonomik veriler araştırıldı, sunumlar hazırlandı. 

 Çeşitli konularda değişik kurumlar ile resmi yazışmalar yapıldı.  
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Eylül ayı itibariyle Odamız kanalıyla toplam (70.352.182TL) 10.919.786 Euro değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. Eylül ayı itibariyle yapılan ihracatın yüzde %19’u İtalya’ya, %15’i Almanya’ya, %12’si 
Rusya Federasyonu’na, %10’u Ukrayna’ya, %7’si Libya’ya ve %37’si diğer ülkelere yapıldı. 
 

2018 yılı Eylül ayında Odamız aracılığıyla 13.387.075 Euro değerinde ihracat gerçekleşirken, 2019 yılı 
Eylül ayında yüzde %18,4 oranında düşüş ile 10.919.786 Euro değerinde ihracat gerçekleştirildi. 
 
Odamız aracılığıyla yapılan ihracatta, 2019 yılı Ağustos ayına göre %158 Oranında artış görülmektedir. 
Odamız aracılığıyla yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 4.221.335 Euro olarak gerçekleşmişti. 
 
2019 Yılı Eylül Ayı İtibariyle                       Aylar İtibariyle Odamız Aracılığıyla     
Odamız Aracılığı ile Yapılan İhracatın            Yapılan İhracatın Dağılımı  

Ülkelere Göre Dağılımı 
 

 
 
Odamız aracılığı ile yapılan ihracatın dolaşım belgelerine göre dağılımında; Eylül ayında,  
73 adet Menşe Şahadetnamesi, 51 adet A.TR Serbest Dolaşım Belgesi, 146 adet EUR.1 Dolaşım Belgesi 
ve 3 Adet EUR.MED Dolaşım Belgesi tasdik edildi.  
 
Aynı zamanda MEDOS programından ihracat belgesi gönderen üyelerimizin onayları gerçekleştirildi. 
 
20 Adet İş Makinesi Tescili ve 9 adet Kapasite Raporu tanzim edildi. 
 
Üyelerimizin fuar, gezi, destekler ve teşvikler, Oda faaliyetleri, kanun ve yönetmelik değişiklikleri, 
toplantılar, seminerler gibi her türlü faaliyetten haberdar olabilmeleri amacıyla duyuru çalışmaları 
gerçekleştirildi.  
 
Eylül ayı itibariyle yapılan duyurularda çeşitli kitle iletişim araçları kullanılmış olup, yapılan haber ve 
duyurular, web sayfamızın kullanılması ile üyelerimize duyuruldu. 
 
Teşekkür ederiz. 
 
Değerli görüş ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşınız. 
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Aylar (Bin Euro) Aylar (Bin Euro) 

Agu. 18 14.691 Mart. 19 14.735 

Eyl. 18  13.387 Nis. 19 6.460 

Ekm. 18 13.360 May.19 8.328 

Kas.18 13.112 Haz.19 5.152 

Ara. 18 7.429 Tem.19 13.926 

Ock.19 13.369 Agu.19 4.221 

Şub. 19 9.463 Eyl.19 10.919 


