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KOCAELİ İL ODALARINDAN  

EĞİTİME BÜYÜK DESTEK 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Odamız, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, 
Körfez Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliği ile pandemide online eğitim gören, 
maddi imkanı olmayan öğrencilere klavyeli tablet temini için düzenlenen teslim töreni il ve ilçe 
protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,  Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener 
Söğüt, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Recep Öztürk ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli 
Şube Başkanı Vedat Doğusel, İl Milli Eğitim Müdürü 
Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen tablet teslim 
töreninde 360 adet klavyeli tablet İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teslim edildi. 
 
TOBB'un her yıl düzenli olarak uyguladığı 'Eğitime 
destek' kampanyası bu yıl evde eğitim görme zorunluluğunda ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin, 
tablet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerçekleştirildi. Odamız da, söz konusu kampanyaya 
katılarak Kocaeli’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğine katkı sağladı.  

 

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 100 FİRMASI 

LİSTESİNE GİREN FİRMALARIMIZA  

TOBB PLAKETLERİMİZİ TAKDİM ETTİK 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ’nün 
katkılarıyla düzenlenen  “Türkiye 100” programının altıncısı 
gerçekleştirildi. Törende, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki 
satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 
şirketi kamuoyuna ilan edildi.  
2020 yılında yapılan araştırma sonucunda en hızlı büyüyen ilk 
100 şirket arasında Odamız üyesi 4 firma da yer aldı.  
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirket 
arasında yer alan Odamız üyeleri; Olmetsan 
Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. , Elk 
Otomasyon Pano Elektrik Mekanik İnşaat 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ, Kube Pompa 
Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş, ve Bufala Süt 
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye Odamız 
tarafından TOBB plaketi takdim edildi. 

 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz,Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın katılımı ile 
gerçekleşen ziyarette şirket ortakları Niyazi 
Yelkencioğlu ve Ömer Aral hazır bulundu.  
 
 

Plaket töreninde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut “ Satış geliri artış hızı sıralamasına göre 
Türkiye’de en hızlı büyüyen ilk 100 arasında 69’uncu 
sırada yer almanız dolayısıyla sizleri tebrik ediyoruz. 
Kocaeli bölgemizde önümüzdeki yıllarda artış 
olmasını ümit ediyoruz. Kentimizin ekonomi ve 
marka imajına yaptığınız katkılardan dolayı firma 
sahiplerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyoruz’’ 
ifadelerine yer verdi. 

 

TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN ODAMIZA İŞBİRLİĞİ 

ZİYARETİ 
 

Odamız, üyelerinin dış ticaret ağını 
genişletme çalışmalarına devam ediyor.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Tacikistan Büyükelçisi Mahmadali 
Rajabiyon, Tacikistan İstanbul 
Başkonsolosu Murod Saidzoda, 
Tacikistan Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz 
Sodiqi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Tacikistan Türk Konseyi Başkanı 
Cihangir Saatçioğlu’nu ağırladı.  
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Ömer Efe, Abdurrahman Çuhadar ve Yusuf Erenkaya’nın da 
yer aldığı görüşmede, Odamız üyesi iş insanlarının Tacikistan işe iş ilişkileri masaya yatırıldı.  
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Ziyarette yaptığı konuşmasında, iki ülke Cumhurbaşkanı 
tarafından açıklanan 1 milyar dolar ticaret hedefini hatırlatan 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Oda olarak gerekli 
tüm çalışmaları yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca öncelikli 
sektörleri tespit ederek, pandemi biterse yüz yüze, bitmezse de 
online olarak iki ülke iş insanlarını ticaret masasında 
buluşturmayı istiyoruz. Bu görüşmeleri somut işbirlikleri, yatırım 
ve daha fazla ticaretle taçlandırmak istiyoruz. Oda olarak tüm 
süreçleri yürütmeye hem yetkin hem de hazırız” ifadelerine yer 
verdi. Tacikistan Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon da, Tacikistan’ın Pakistan, Hindistan ve İran ile 
komşu olmasına rağmen en fazla ihracatı Türkiye ile yaptıklarını ifade ederek ülke ekonomisine dair 
önemli bilgiler verdi.  

Büyükelçi Rajabiyon, Türkiye’nin dış ticarette 5. büyük 
partnerleri olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde 200 
milyon dolara yakın Türk yatırımı var. Ayrıca Türk 
yatırımcılar 500 milyon dolar civarında ihale almıştır. 
Türk ürünlerinin kalitesi çok iyi ve biz bu farkı çok 
önemsiyoruz. Kocaeli Ticaret Odası’nın da işbirliği ve 
destekleriyle daha çok iş insanını ülkemizle 
buluşturmak, kendilerine sunduğumuz fırsatları 

tanıtmak istiyoruz. Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut’un bu yöndeki kararlılığını da 
destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.  
 

Görüşmede, 2 ülkenin Sanayi Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan, Türkiye’nin Tacikistan’da 
yürütülen kümelenme çalışmalarına mentorluk etmesi, Vergi, Gümrük, Teşvik mekanizmaları, 
Tacikistan’ın Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize politikası, sektör eşleştirmeleri, Tacikistan’ın kimya, 
temizlik malzemeleri ve alüminyum öncelikli sektörlerindeki talepleri görüşüldü.  
 

Odamızdaki ziyaretin ardından Özmak Makine ve Balaban Isıcam tesislerine saha ziyaretleri 
gerçekleştirildi. Burada, kapsamlı bilgiler alan Tacikistan heyeti, Kocaelili iş insanlarıyla bir araya 
gelmeyi bekliyor.  

EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI KAPSAMINDA BAŞİSKELE 

VE GÖLCÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

 MÜDÜRLÜKLERİ ZİYARET EDİLDİ 
 

 
TOBB'un sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl 81 ildeki öğrencilere düzenli olarak uyguladığı "Eğitime 
destek" kampanyamızı Odamızın da ilave katkıları ile birlikte, bu yıl evde eğitim görme zorunluluğunda 
ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin, tablet ihtiyaçları karşılanması konusunda gerçekleştiriyoruz. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Odamız tarafından pandemi döneminde uzaktan eğitim 
gören, ihtiyaç sahibi öğrenciler için temin edilen klavyeli tablet bilgisayarlar Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan YILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Mehmet Akif ŞEN tarafından Başiskele İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü , Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü 
ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne makamlarında yapılan ziyaretler ile takdim edildi.  
 

TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ 

TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sigorta Acenteleri İcra 
Komitesi ile bir araya geldi.  
 
Online olarak gerçekleşen toplantıda, sigorta 
acentelerinin güncel sorun ve talepleri istişare edildi. 
 
Sorun ve taleplere dair bilgiler, mesafeli satışlara 
yönelik SEDDK tarafından hazırlanan taslakla ilgili 
aktarılan düşünce ve çekinceler dile getirildi.  
 

İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) TANITIM VE 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KOCAELİ VALİSİ 

BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

 
İlimizdeki afet risklerinin azaltılması amacıyla, 
hedef ve eylemlerin görüşüldüğü İl Afet Risk 
Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve 
Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar 
Yavuz’un başkanlığında Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali 
Yardımcısı Dursun Balaban, Vali Yardımcısı 
Başiskele Kaymakam V. İsmail Gültekin, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bülent Keskinler, İlçe Kaymakamları, kurum 

müdürleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
Mehmet Emin Koçan, İl AFAD Müdürlüğü 
yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıya Odamızı temsilen Odamız Genel 
Sekreter Yardımcısı Adem Aykaç Katılım 
sağladı. İçişleri Bakanlığının 29.12.2020 tarih 
ve 2020/2 sayılı Genelgesiyle, Ülkemizde 
meydana gelebilecek olası İl Afet Risk Azaltma 
Planı hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. İl 
Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) 
hazırlanması, risklerin yerel düzeyde 
azaltılması adına önemli bir aşamadır. İRAP, 
ilimizin afetselliğinin ve kapasitesinin 
belirlenmesi, mevcut tehlikelerden hareketle, 
olası riskleri ve bu risklerin nasıl azaltılacağını 
planlayacaktır. 
 

Yapılacak bu çalışmayla çeşitli sebeplerle 
meydana gelebilecek Doğal, Teknolojik ve 
İnsan kaynaklı afetlerin etkilerinin 
azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli 
eylemler belirlenecektir. İl Risk Azaltma Planı 
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ile; afet öncesi risk yönetimi ve zararın en aza 
indirilmesi çalışmalarının startı verilmiştir. Bu 
amaçla; İlin risklerine ve sorumluluk 
alanlarına göre belirlenecek olan ve diğer 
paydaşlarla çalışılması gereken bir eylem 
planı hazırlanması amacıyla Vali Seddar 
Yavuz’un başkanlığında, AFAD Kocaeli 
sekretaryasında 27.01.2021 tarihinde tanıtım 
ve değerlendirme toplantısı sonrasında 
09.02.2021 tarihinde ise İRAP teknik 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
 

Bütünleşik Afet yönetimi sistemiyle kriz 
yönetimi anlayışından, risk yönetimi 
anlayışına geçildiğini belirten Kocaeli AFAD İl 
Müdürü Mehmet Emin Koçan; Afetlere karşı 
Risk Azaltma Planı Sayın Valimizin 

başkanlığında ve AFAD’ın sekretaryasında, 
Belediyeler, Üniversiteler, tüm kamu-özel 
sektör kurum/kuruluşları, Sivil toplum 
Kuruluşlarının katkı ve katılımlarıyla yoğun bir 
çalışma takvimi oluşturulduğunu ve yapılan 
teknik bilgilendirme toplantısı sonrasında 
Çalışma grupları marifetiyle veri bankası 
oluşturulacağı, bu çalışmaların paydaş 
kurumlarla beraber 2021 Eylül ayı sonuna 
kadar tamamlanması gerektiğini ifade 
ederken, Şube Müdürü Canan Güçlü TAMP 
Kocaeli ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ın 
bölümleri olan; ilin genel durumu, tehlike ve 
risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, 
afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile 
izleme ve değerlendirme hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.  

 

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISINA 

KATILIM SAĞLADIK 

 
 

İlimiz iş gücü piyasası analizleri, gündem 
maddeleri, sanayimizin ve diğer sektörlerin 
ihtiyaç duyduğu meslekler ve bu konudaki 
mesleki eğitim konularının ele alındığı İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, 
Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında 
gerçekleştirildi.  

 

Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Üniversitesi 
Genel Sekreter V. Doç. Dr. Mustafa Eren, 
Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi 
Yılmaz, kurum müdürleri ile İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katılım sağladığı 
toplantıya Odamızı temsilen Odamız Genel 

Sekreter Yardımcı Sezgin Özkarayel katılım 
sağladı. 

 

Günümüz sorunlarından birinin işsizlik ve 
yeterince istihdam oluşturamama olduğunu 
belirten Vali Yavuz “İşverenlerimizin nitelikli iş 
gücüne daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla İŞ-
KUR kendi bünyesinde olan işsizleri iş gücü 
uyum programlarına tabi tutarak 
yetiştirmektedir. İşverenin nitelikli iş gücü 
talebi karşılanırken aynı zamanda işsizlerimize 
meslek kazandırmakta ve onlara yeni iş 
kapıları açılmaktadır” ifadelerine yer verdi ve 
İlimizde  İş-Kur Müdürlüğü’nce 2020 yılının 12 
aylık döneminde 44 bin 887 kişinin işe 
yerleştirildiğini vurgulayarak  güncel verileri 
paylaştı.  
 
Ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi 
Yılmaz, kurul üyelerine  İŞ-KUR’un  2021 yılında 
gerçekleştirilecek olan faaliyetleri, çalışmaları 
hakkında bilgi sunumu gerçekleştirdi.  
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SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAVI 

ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
   

 

 

05.06.2018 yılı Resmi gazetede yayımlanan 
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ilgili 
uygulamada yaşanan sıkıntı dolayısıyla 15 
Ağustos 2020 tarihinde İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 
değişikliği, 14 Ekim 2020 tarihinde ise Taşınmaz 
Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği 
yapılmıştır.  
 

Bu değişiklikler kapsamında; 
 

 Yetki belgesi geçerlilik tarihi 5 yıl ibaresi 
kaldırılmıştır. 

 Adli sicil kaydında 5 yıl ve üzeri suç durumu 
söz konusuysa Yetki belgesi düzenlenemez 
olduğu belirtilmiştir.  

 En az 100 saatlik mesleki yeterlilik şartı 
bulunmaktaydı. Faaliyette olan bütün 
işletmeler için bu şartı yerine getirme 
süresi 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir. 
Bu eğitim MEB ya da MEB’e bağlı kuruluş 
veya üniversitelerden olacağı belirlenmiş. 
Eğitimin peyderpey olarak alınması 
problem oluşturmamaktadır.  

 Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı 
tarihten önceki son 5 yıl içinde ortaöğretim 
mezunu emlak danışmanının en az 12 ay, 
ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu 
sorumlu emlak danışmanının ise en az 6 ay 
emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak 
danışmanlığı yapmış olması gerekmektedir. 
Fakat 14 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 
faaliyette olan işletmeler 31 Mart 2021 

tarihine kadar yetki belgesine 
başvururlarsa bu şarttan muaf olacağı 
belirlenmiştir.  

 Ticaret şirketleri ile şubelerde ikinci el 
motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini 
yürüten yetkili temsilcilerin tamamı için 
Seviye 5 yetki belgesi şartı, işletmelerde 
pazarlama ve satış personeli olarak 
istihdam edilenler için ise Seviye 4 yetki 
belgesi şartı getirilmiştir. 
 

Bu bağlamda “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 
ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı” 
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavı 
Odamız - TOBB MEYBEM işbirliğinde 05-08 
Şubat 2021 tarihlerinde Bağımsız 
Değerlendirici Nuray ABBAS tarafından, 
öncelikle üyelerimize olmak üzere ilimizde 
emlakçılık yapmak isteyen ancak mesleki 
yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik olarak 
gerçekleştirildi.  

 
TOBB MEYBEM işbirliği ile Odamızda 
gerçekleştirilen sınava 20 kişi kayıt yaptırmış 
bunlardan 17’si sınava girebilmiştir. İki aşamalı 
gerçekleştirilen sınav önce katılımcıların 
bilgilendirilmesi ile başlıyor olup, ardından 
teorik sınav ve performans sınavı uygulanarak 
yapılmaktadır. Sınava giren adaylarımızın 2 kez 
sınavlara girme hakkı bulunmaktadır.  
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SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE EŞ MESLEK 

KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

Odamız 11. Meslek Komitesi ve Sakarya Ticaret 
ve Sanayi Odasının aynı sektörde bulunan 15. 
Meslek komiteleri zoom programı üzerinden 
toplantı gerçekleştirdi.  

Üyelerin tanışması ile başlayan toplantıda, 
Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası 15. Meslek 
Komite Başkanı Davut Acunman; Sakarya’da 
birçok çalışmalarının olduğunu, bununla 
birlikte toplantıyı Kocaeli’de yapılan çalışmalar 
ile ilgili komitemizden görüş almak amacıyla 
talep ettiklerini ifade etti. Sektörle ilgili 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra ortak 
çalışmalar yapılması ve pandemi sonrasında 
söz konusu eş meslek komite toplantısının fiziki 
olarak tekrarlanmasına karar verildi ve Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası eş meslek komitesi 
ilimize davet edildi. 

 

YANGIN SİGORTASI ÜRÜN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Odamızın, HDİ Sigorta işbirliği ile düzenlediği 
Yangın Sigortası Ürün Eğitimi online olarak 
gerçekleştirildi.  
 
Eğitimin açılış konuşmaları 22. Meslek Komite 
Başkanı Olcay İlter ve Meclis Üyesi Nazan 
TOPDEMİR BÜLBÜL tarafından yapılırken, 
Kurumsal Yangın Departmanı Müdür Yardımcısı 
Pınar DÖNMEZ konu ile ilgili detaylı bir sunum 
gerçekleştirdi.  Üyelerimizden gelen soruların yanıtlanması ile program tamamlandı. 

 

KOCAELİ VALİ YARDIMCISI DURSUN BALABAN’A  

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

Üye odaklı hizmet anlayışı ile faaliyet gösteren 
Odamız, üyelerimizin beklenti ve önerilerini 
değerlendirerek çözüm önerileri aramaya 
devam etmektedir.  
 

Bu bağlamda, üyelerimizden alınan geri 
bildirim neticesinde COVID-19 virüsü salgını 
sebebiyle eğitim sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimizin yaşadığı sorunlar ve beklentileri 

dile getirilmek üzere Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Üyemiz Yıldırım 
Yılmaz tarafından Kocaeli Vali Yardımcısı 
Dursun Balaban’a ziyaret gerçekleştirildi. 
 

Bilindiği üzere, küresel ölçekte Dünyanın ağır 
şekilde etkisinde olduğu, ülkemizin de etkisini 
yoğun bir şekilde yaşadığı Covid 19 
pandemisinin en aza indirilmesi için ulusal 
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yetkili kurul ve makamların almış oldukları 
kısıtlama kararları bulunmaktadır.  
 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlara 
23.11.2020 tarihli yazıyı yazarak kapalı sınıf 
ortamında yüz yüze verilmekte olan “teorik 
ders eğitimlerin” uzaktan eğitim ile 
verilebilmesine müsaade etmiştir. Kurumlarca 
gerekli uzaktan eğitim alt yapısı kurularak 
Aralık 2020 dönem teorik ders eğitimleri 
başarılı şekilde uzaktan eğitim ile verilmeye 
başlanmıştır.  
 

Kurumlarımızın risklerini azaltmak ve 
kursiyerlerin en az sağlık riski ve diğer risklere 

karşı en iyi şekilde eğitim almalarının 
sağlanması adına, Kocaeli İlinde faaliyet 
gösteren kurumlarla sınırlı olmak üzere, özel 
ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve 
geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri 
kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları 
bünyesinde kapalı ortamda yüz yüze verilmesi 
istenen teorik ders eğitimlerin, İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu’nun uygun göreceği tarihe 
kadar “Uzaktan eğitim faaliyeti” ile isteğe bağlı 
olarak alt yapısı mevcut olan kurumlarca 
verilmesine müsaade edilmesi hususu 
Valiliğimiz nezdinde dile getirildi.  

 

TÜRK KAHVE SEKTÖRÜ SORUNLARINA YÖNELİK 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR 
 

Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimize ve 
şehrimize değer katan projeler üretmek, 
hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve 
üyelerimizi küresel ekonomi ile bütünleştiren, 
ticari fırsatlar oluşturan dinamik bir kurum 
olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  
 
Bu amaç doğrultusunda ülkemizin hem kültürel 
hem tarihi hem de marka değeri yüksek bir 
kahvesi olan ve aynı zamanda 500 yıldır 
süregelen Türk Kahvesinin tanıtılması ve ticari 
faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla 2019 
yılında bir dizi çalışma başlatmıştık ve bildiğiniz 
üzere başlattığımız Türk Kahvesi 
Standardizasyon çalışmalarımız başarıyla 
sonuçlandı ve TSE 13423 Kahve Standardı ve 
TSE 13904 Kahve Pişirme Standardı yayımlandı. 
Ancak Kahve sektörünün sorunlarını takip 
etmeye ve farklı çözümler üretme 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine bu 

amaçla Kahve İthalatçıları ve üreticilerinin yer 
aldığı bir toplantı İstanbul’da Delfiano Coffee 
evsahipliğinde gerçekleştirildi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Yılmaz, Meclis Üyesi Eray Bodur, 
Delfiano Firma Sahibi Fatih Topuz, SAM’S No3 
Coffee (Federal Coffee Company) kurucusu 
Sam Çeviköz, Espresso Perfetto Türkiye 
Kurucusu Kağan İzmirlioğlu, La marzocco sahibi 
Çetin Gürer, Coffee Manifesto sahibi Güvenç 
Usta ve Kahve Eğitmeni ve Coffeetopia - Kahve 
Fabrikası kurucusu Şerif Başaran ile birlikte 

gerçekleştirilen toplantıda; kahve sektörünün 
tüm sorunları, özellikle ülkemizde çiğ çekirdek 
ithalatı yapan firmaların sorunları, sektörün 
geleceği ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. 
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KOSTÜ KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRÜ PROF.DR. FUAT BAYRAM ODAMIZI ZİYARET 

ETTİ 
 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’u 
KOSTÜ Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Fuat Bayram ziyaret etti. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile Odamız 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen ve 
Yusuf Erenkaya’nın da bulunduğu ziyarete 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel 
Sekreteri Ekrem Candar’da katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

Sözkonusu ziyarette, KOSTÜ Kocaeli Sağlık ve 
Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fuat 
Bayram, eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. 
Odamız ile de işbirliği yapmak istediklerini 
vurgulayan Prof.Dr. Fuat Bayram’a, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, kentin 
eğitim hayatına değer katan KOSTÜ Kocaeli 
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile ortak çalışma 
ve projelerde işbirliği yapılabileceğini iletti. 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANINDAN KOTO YÖNETİMİNE 

İZMİT ÇARŞISI E-TİCARET SİTESİ TANITIM ZİYARETİ 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzu ziyaret eden İzmit 
Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 9 Şubatta hizmete giren E-Ticaret Sitesi İzmit Çarşısı 
projesinin detayları hakkında bilgi aktardı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Gezer ile Volkan Yılmaz, 
Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Akif Şen, Abdurrahman 
Çuhadar ve Yusuf Erenkaya’nın da 
bulunduğu ziyarette İzmit Belediye Başkanı 
Fatma Kaplan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı 
Nurettin Bulut, Meclis Üyeleri Ertuğrul 
Malkoç ve Mehmet Baştürk ile Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç eşlik etti. 
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Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Pandemi ile birlikte internetten 
alışverişin yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Yerel kalkınma için esnafın tek başına bir şeyler yapması çok 
zor. Bir süre önce başladığımız ve altyapısını tamamladığımız İzmit Çarşısı ile üreticileri ve tüketicileri 
bir araya getireceğiz. Şuanda 17 bin üyesi olan Good4Trust ile işbirliği içerisinde İzmit Çarşısı projesini 
hayata geçiriyoruz. Doğal üretimin desteklenmesi ve satış ağının genişletilmesi amacıyla kurulmuş bir 
platform. Biz de bu sisteme entegre olduk ve büyüttük.  İlk etapta kooperatifimizde ve İZMEK’te üreten 
kadınlarımızın satış yapabileceği e ticaret imkânı sağlamak istedik fakat sonra bunu daha da büyütmeye 
karar verdik.  Şimdi biz bunu esnafı, çiftçiyi, tüm kooperatifleri ve yerel üreticiye hizmet sunanlar da 
dâhil herkesi bu sistemin içerisine rahatlıkla girebilir hale getirdik. Bu halkayı büyüttük. Pandemide 
doğal ürüne, üretime yatkınlık arttı. Üretici ve satıcı artık daha çok dijital platformlarda yer almaya 
çalışıyor. İzmit Çarşısı’nın diğer dijital pazarlama platformlarından bir farkı var. Kredi kartı kesintisi yok, 
dükkân kirası yok” ifadelerine yer verdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut konuyla ilgili 
yaptığı değerlendirmede ‘Esnaf ve üyelerimizin yararına olacak her türlü projede İzmit Belediyesi ile 
işbirliği yapacaklarını söyleyerek, konunun uzun vadede de yararlı bir çalışma olacağını vurguladı. 
 

KOCAELİSPOR ODAMIZI ZİYARET ETTİ

 

“Kocaelispor kentin en değerli markasıdır” 
diyerek desteğini her zaman açıklayan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, Aralık ayında 
gerçekleşen görev dağılımı ile Kocaelispor 1. 
Başkan Vekilliği görevine gelen Engin Koyun ve 
kulüp yönetimini ağırladı. 
 

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, aynı zamanda Kocaelispor 2. 
Başkan Vekili de olan KOTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Barış, KOTO Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Abdurrahman 
Çuhadar ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı 
ziyarette, Kocaelispor’un durumu görüşüldü. 
  
‘KOCAELİSPOR SADECE BİR TAKIM DEĞİLDİR’ 
Kocaelispor’a sadece bir takım gözüyle 
bakmamak gerektiğini vurgulayarak 

konuşmasına başlayan Başkan Bulut, “Her 
zaman ve her yerde Kocaelispor’un ilimizin en 
önemli markası olduğunu ve her şeyin üzerinde 
tutulması gerektiğini ifade etmiştik. 
Kocaelispor bugün geldiği noktayla, ‘birlikten 
başarı ve kuvvet doğar’ sözünün ne kadar 
doğru olduğunu gösteriyor. Takımımızla gurur 
duyuyoruz. Takımımıza desteğimiz devam 
edecek” dedi.  
 

HER MAÇTA KOTO’DAN TRİBÜN DESTEĞİ  
KOTO’nun Kocaelispor’a çok önemli destekler 
sağladığını, geçtiğimiz sezon hiçbir maçta 
tribün desteğini esirgemediğini ifade eden 1. 
Başkan Vekili Koyun, destekleri için KOTO 
Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu 
nezdinde teşekkürlerini sunarak, devamını 
diledi. 1. Başkanvekili Koyun, Başkan Bulut’a 
adının yazılı olduğu forma hediye etti.  
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YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE YÖNELİK 

CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA KARAR 
 

06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 3506 sayılı ekte yer 
verilen “Yiyecek ve İçecek Hizmeti 
Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere 
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro 
Kaybı Desteği Hakkında Karar” ile işletmelere 
verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin 
usul ve esaslar belirlenmiştir. 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ciro 
kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanacaktır. 
 
Bu destekten 2019'da ya da öncesinde 
başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 
itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da 
cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu 
yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 
50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacaktır. 
 
Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 
2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak 
kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara 
göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak 
verilecektir. 
 

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 
2019 ve 2020'deki vergilendirme dönemlerine 
ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi 
beyannameleri esas alınacaktır. Söz konusu 
tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine 
ilişkin verilen beyannameler, ciro 
hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 
 
Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro 
kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi 
daireleri tarafından tahsil edilecektir. Ciro kaybı 
desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve 
esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından 
belirlenecektir.  
 

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde 
bulunan işletmelere koronavirüs salgını 
nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği programı 
ve uygulama esasları hakkında tebliğ de 
17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlandı. Sözkonusu tebliğe 
aşağıda yer alan linkten ulaşabilmektedir.  
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/202
1/02/20210217-7.htm  

 

E- İHRACAT DANIŞMANLIK HİZMETİ 
 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçireceğimiz ‘KOBİ’LER E-İHRACAT İLE BÜYÜYOR’ 

projemiz kapsamında aşağıda yer alan konular ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanacaktır; 

(1 Nisan 2021)    - E-İhracat Temel Kavramlar Eğitimi                                                       
(8 Nisan 2021)    - Pazaryerleri ve Rakip Analizi Çalışmaları                                              
(13 Nisan 2021)  - E-İhracat Personel Ekibinin Oluşturulması                                            
(20 Nisan 2021)  - E-İhracat Devlet Destekleri, Marka Tescil ve Kritikleri                         
(27 Nisan 2021)  - Stratejik İçerik Yönetimi ve Ürün Fotoğrafçılığı ve Dijital Pazarlama 
(4 Mayıs 2021)   - E-İhracatta Lojistik Yöntemleri, Gümrükleme ve İade Süreçleri           
(11 Mayıs 2021) - Değerlendirme Raporu ve Kapanış Toplantısı                                       
  
Danışmanlık hizmeti alacak firmaların tespitine yönelik araştırma yapılabilmesi için aşağıda linki 
bulunan anket formunun 18 Mart 2021 Perşembe gününe kadar doldurulması gerekmektedir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210217-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210217-7.htm
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 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jYn-m_Ub5kSysHcw_-

KEaN0L2JY9xuJBpn6msgq933BUQTRFQllNVVUwMk9DV1ExUVk1M1hLVUZDSi4u 

GÜNEY SUDAN DAKİ PROJELER HK. 
 

Juba Büyük Elçimiz ile Güney Sudan Ticaret Ve Sanayi Bakanı arasında gerçekleşen görüşmede 

gündeme gelen, ticari ve ekonomik projelere Güney Sudan’ın önem atfettiği belirtilmiş, Türk 

şirketlerinin bahsi geçen projelere destek vermelerinden ve Güney Sudan’a yatırım yapmalarından 

memnuniyet duyacaklarını dile getirdikleri aktarılmıştır. Görüşmeye konu olan projelere 

http://koto.org.tr/dokumanlar/41fe626c9bc14c0d9980b42454a6bc46.pdf adresinden ulaşılmaktadır. 

YENİ AÇILAN RO - RO 

HATLARI  
 
Ülkemiz ihracatının değer bazında % 30'unun 
gerçekleştirildiği uluslararası karayolu 
taşımacılık sektörünün yurtdışında yetersiz 
geçiş belgesi kotaları, mod ve güzergâh 
dayatmaları, geçiş ücretleri gibi engellerle 
karşılaştığı, Avrupa'ya yönelik ihraç 
taşımalarımızda en önemli çıkış noktası 
durumundaki Kapıkule'de araç yoğunluğu 
nedeniyle yaşanan beklemeler ve gecikmeler 
taşımacılık ve dış ticaretimizde zaman 
kayıplarına ve maliyet artışlarına yol açmakta, 
ihraç ürünlerimizin uluslararası alanda rekabet 
gücünü zayıflatmakta olduğu ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla, karayolu 
taşımacılığında kullanılacak alternatif güzergâh 
ve rotaların her geçen gün önem kazandığı 
vurgulanmaktadır. 

  
Bu kapsamda, 03.02.2021 tarihinde faaliyete 
başlayan Karasu-Köstence (Romanya) ve 
07.02.2021 tarihinde seferlerine başlanan 
Alsancak-Tarragona (İspanya) Ro-Ro hatlarının 
karayolu taşımacılığında yaşanan sorunlara 
önemli çözüm alternatifleri oluşturacağı 
öngörülmektedir. Bu sayede, özellikle 
Avrupa'ya yönelik ihracatımızda bazı 
dönemlerde yaşanan sıkıntılarda azalma 
yaşanacağı düşünülmektedir. 

 

TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
 

Ülkemizin sanayi ve teknoloji atılımını hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesini 
gerçekleştirme misyonuyla yürütülen faaliyetler kapsamında, bu yıl 
düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivalinin, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk 
Havalimanında gerçekleşecektir. 

Festival ile ilgili detaylı bilgiye; 
 https://www.teknofest.org/ ve https://www.teknofest.org/en/ adreslerinden ulaşılabilmektedir. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jYn-m_Ub5kSysHcw_-KEaN0L2JY9xuJBpn6msgq933BUQTRFQllNVVUwMk9DV1ExUVk1M1hLVUZDSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jYn-m_Ub5kSysHcw_-KEaN0L2JY9xuJBpn6msgq933BUQTRFQllNVVUwMk9DV1ExUVk1M1hLVUZDSi4u
http://koto.org.tr/dokumanlar/41fe626c9bc14c0d9980b42454a6bc46.pdf
https://www.teknofest.org/
https://www.teknofest.org/en/
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HER TÜRLÜ ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN UYGUN 

KULLANIMI  
 

Her türlü ölçü ve ölçü aletinin milli ekonominin 

ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına 

uygun; doğru ayarlı, muayene ve damgası 

yapılmış olarak kullanılması 3516 sayılı Ölçüler 

ve Ayar Kanunun gereğidir. 

*Akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt, 

LPG, CNG, Adblue, Mobil Tanker Sayaçları ve 

Lastik hava sayaçları ile Kapasitesi 2000 kg’ın 

üzerinde olan basküller için Muayene 

başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr 

adresli Başvuru Portalı üzerinden 01/03/2021 

tarihine kadar Türk Standartları Enstitüsü’ ne 

elektronik ortamda yapılacaktır. 

*Otomatik tartı aletleri, I. ve II. Sınıf tartı 

aletleri. Kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve 

IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı 

aletleri muayene başvuruları 01/03/2021 

tarihine kadar Tartı Aletleri Yetkili Muayene 

Servislerine yapılacaktır. Bakanlığımızdan 

muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili 

Muayene Servislerine 

(http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden 

ulaşılabilir. 

*Taksimetre, Takograf, Isı Sayaçları Hız İhlal 

Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm 

cihazları, muayene başvuruları ilgili Muayene 

Servislerine süresi içerisinde yapılacaktır. 

Bakanlığımızdan muayene ve damgalama 

yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine 

(http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden 

ulaşılabilir. 

*Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde 

kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından 

malların doğrudan tüketicilere perakende 

olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde 

kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve 

altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik 

olmayan elektronik tartı aletleri. Yay ve 

elektronik tertibatı bulunmayan tartım 

kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı 

aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, 

Tek kollu kantarlar, İbreli terazi kullanıcıları 

tarafından 01/03/2021 tarihine kadar Grup 

Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar 

Memurluklarına başvurulmalıdır. 

*Şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş 

elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili 

Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz 

Dağıtım Firmaları tarafından 

https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden 

01/03/2021 tarihine kadar Kocaeli Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlüğü’ne, yapılır. 

 *Isı sayaçlarının periyodik muayenelerini 

yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 01/01/2021 

tarihinden 01/03/2021 tarihi mesai saati 

bitimine kadar servislere başvurmaları ve 

31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu 

muayeneleri yaptırmaları zorunludur. 

Bakanlığımızdan Isı Sayacı Servis Hizmetleri 

Yetki Belgesi Alan Firmalara 

https://www.sanayi.gov.tr/merkez-

birimi/524b6d480142/diger/b81025 

adresinden ulaşılabilir. 

*Periyodik muayenesini yaptırmayan 

kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü 

aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun 

hükümlerine göre idari ve cezai işlemler 

yapılacağından 

İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi 

içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri 

hususu önemle duyurulur. 
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TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ  
 

“6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 
05.06.2018 tarihli ve 30442 saydı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile 
taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmektedir. 

Bununla birlikte Taşınmaz Ticareti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 14.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile Taşınmaz 
Ticareti Hakkında Yönetmeliğin yetki belgesi 
verilmesinde aranan şartlar ve bu şartlardan 
muafiyet sağlayan durumlara ilişkin 
hükümlerinde kapsamlı değişiklikler 
yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile işletmelere 
yetki belgesi verilebilmesi için 05.06.2018 
tarihinde getirilen mesleki yeterlilik belgesi ve 
lise mezuniyet şartlarına, mesleki eğitim ve 
mesleki deneyim şartları eklenmiş ve bu 
şartlara ilişkin muafiyet hükümleri yeniden 
düzenlenmiştir. 

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi başvurusu 
istenilen evraklar ile  

 
birlikte https://ttbs.gtb.gov.tr adresi 
üzerinden yapılabilecektir. Yönetmelikte 
yapılan değişiklik ile getirilen bazı 
muafiyetlerin 31.03.2021 tarihine kadar 
yapılan başvurular için geçerli olacağı, bu 
tarihten sonra yapılan başvurularda muafiyet 
hükümlerinden yararlandırılamayacağı 

bildirilmektedir. 
Muafiyetler kişi bazlı değişmekte olduğundan 
Üyelerimizin söz konusu tarihe dikkat etmeleri 
gerekmektedir. 
  
14.10.2020 tarihli “Taşınmaz Ticareti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”e  https://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2020/10/20201014-
1.htm adresinden ulaşılabilmektedir. 

İŞBİRLİĞİ TALEBİ - BANGLADEŞ 

Bangladeş’te uzun yıllardır faaliyet gösterdiği belirtilen Globe Janakantha Shilpa Paribar Ltd. firmasının, 

başta kırmızı mercimek olmak üzere diğer sebze ve baharatlar için Türkiye’den ihracatçılar ile iletişim 

kurmak istediği bildirilmektedir.  

Firmanın temas kişisi ve almak istediği ürünlerin listesine ; 
http://koto.org.tr/dokumanlar/86beeac026c29d2953ec520fcdbbc31a.pdf adresinden ulaşılmaktadır. 
 

CEZAYİR SORUNLU İTHALATÇI FİRMALAR  
Cezayir Ticaret Müşavirliği tarafından edinilen bilgiye göre ihracatçı firmalarımızın ticari ilişiklilerinde 
haksız şekilde sorun yaşadıkları aşağıda isimleri belirtilen Cezayirli ithalatçı kişi ve firmalar ile ticari 
münasebette bulunacak ve/veya bulunma ihtimali olan firmalarımızın ihtiyatlı olmaları hususunda 
bilgilendirmelerinin yararlı olacağı aktarılmıştır. 

 

- 
         SARL RK INTERNATIONAL 
-          SARL SARL UFMATP AZIEZ ET ASSOCIES 

-          SARL AGRO ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 
GAFS IMPORT EXPORT 

https://ttbs.gtb.gov.tr/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-1.htm
http://koto.org.tr/dokumanlar/86beeac026c29d2953ec520fcdbbc31a.pdf
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-          SARL SENIA ELECTIRQUE -          BENHADDOU BOUCIF (şahıs), (Adres: 14 
ILOT 07 ZONE OUED TLELAT/ORAN) 

UMMAN/REKABET MEVZUATI  
 

Umman Ticaret Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı tarafından Rekabetin Korunması ve 

Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi kapsamında çıkarılan Bakanlık 

kararnamesi ile pazarda %35’in üzerine çıkan ve fiyatları veya arzı etkileme gücüne sahip 

olan kişilerin pazara hâkim kabul edileceği, Pazar koşulları gereği söz konusu durumda bulunan 

firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları durumunda gerekçeli bir şekilde açıklamalarının 

beklendiği ifade edilmektedir. 

VERBİS'E KAYIT 

ZORUNLULUĞU VE KİMLİK 

BİLDİRME KANUNU  
 

VERBİS’E KAYIT ZORUNLULUĞU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

uyması gereken birçok kural getirilmiştir. Kişisel 

verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel 

kişiler “veri sorumlusu” olarak 

adlandırılmaktadır. 

VERBİS, veri sorumluları ile veri sorumlularının 

irtibat kişilerinin ve işlenen verilere ilişkin 

kategorik bilgilerin kaydedileceği bir sicildir. 

Veri sorumluları, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen süreden önce bu sicile 

kaydolmak zorundadır. Sicile kayıt ücretsizdir. 

Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam 
eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri 
Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt 
yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi 
hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle 
Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin 
birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı 
olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör 
temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin 
değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 

2021/238 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 
50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve 
tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 
belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet 
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan 
gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile 
kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 
belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, Kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşu veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar 

verilmiştir. 6698 sayılı Kanun, kişisel verileri 
işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen 
veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler hakkında uygulanır. 

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 
26 Mart 2020 tarihinde 31080 (mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı “Bazı 
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Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” gereğince 1774 sayılı Kimlik Bildirme 
Kanunu’nda değişikliğe gidilmiştir. 
Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6 ıncı maddesi 
gereğince şehir, kasaba ve köy sınırları 
içerisindeki; 
a) Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, 
günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil 
köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi 
konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, 
dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır 
kurumlarının sosyal tesisleri haricindeki her 
çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde 
çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar 
için iş yerlerinin sorumlu işleticisi, 
b) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde 
çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan 

öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi 
tarafından örneğine uygun kimlik belgesi 
doldurularak üç gün içinde genel kolluk 
örgütüne verilmesi zorunludur. 
 

Yapılan değişiklik ile işbu bildirimler yine üç gün 

içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik 

ortamda da yapılabilecektir. Elektronik 

ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk 

tarafından köy ve mahalle muhtarları ile 

paylaşılacaktır. 

İlgili Kanun 

metnine https://www.resmigazete.gov.tr/esk

iler/2020/03/20200326M1-1.htm 

adresinden  ulaşabilirsiniz. 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL 

EDEN TÜM İŞLETMELERE GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN 

KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 
 

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 

17. maddesinin birinci fıkrasında, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında 

ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedelinin, Bakanlıkça 

yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak 

şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu hüküm doğrultusunda Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında 07.01.2020 

tarihinde imzalanan protokolle güvenli ödeme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi hususunda TNB 

yetkilendirilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi TNB tarafından 03.02.2020 tarihinde hazır hale getirilerek 

kullanıma açılmış olmasına rağmen ikinci el motorlu kara taşıtı satış sayısı ve sistemin kullanım sayısı 

karşılaştırıldığında işletmelerce anılan Yönetmelik hükmüne riayet edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerce yapılan satışlarda taşıt 

bedelinin tamamının ya da bir kısmının kağıt veya madeni para ya da havale veya EFT gibi yöntemlerle 

ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması gerekmekte olup; işletmelerce bu 

yükümlülüğün yerine getirilerek idari yaptırıma maruz kalınmamasını teminen, ikinci el motorlu kara 

taşıtı ticaretiyle iştigal eden üyelerimizin bilgilerine sunarız. 

SRİ LANKA İHALE DUYURUSU 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
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Seylan Elektrik Kurulu’nun ( The Ceylon Electricity Board ) Kerawalapitiya’da kendi işletim ve 

demirleme mekanizması ile uyumlu bir yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesinin 

konuşlandırılması için ihale duyurusu açılmıştır. Firmaların 18 Haziran 2021 saat 11.00’e kadar teklif 

vermesi gerekmektedir. Seylan Denizcilik Şirketi’nin süreli kiralama ve ticari işletmeye yönelik ihale 

duyurusunda bulunmuştur. Tekliflerin 22 Mart 2021 saat 10.00 ile 24 Mart 2021 saat 15.00 arasında 

iletilmesi gerekmektedir.  

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE ODAMIZ 

WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

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

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI İŞYERLERİNDE/OFİSLERDE  
ASILMASI GEREKEN BROŞÜR 

Koronavirüs kapsamında kapalı işyerlerinde/ofislerde alınması gereken önlemlere ulaşmak 
için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti  
Yönetim Şekli   : Cumhuriyet 
Cumhurbaşkanı :  Macky Sall (2012’den beri)  
Başkent :Dekar 
Yüz Ölçümü : 192,000 km2  
Toplam Nüfus : 15.406.000  
Etnik Dağılım : Wolof %44, Fulani %24, Serer %15, 
diğer %17  
Dini Dağılım : Müslüman %92, yerel dinler %6, 
Hristiyan %2 Okuma Yazma Oranı : %49.7  
Konuşulan Diller : Fransızca (resmi), Wolof ve Fulani 
Başkent : Dakar  
Başlıca Büyük Şehirler : Dakar, Thies, Mbour  
Para Birimi : CFA Frankı 

 
Senegal Orta Afrika’nın batısında Atlas Okyanusu kıyısında Gine-Bisseau ve Moritanya arasında yer alır. 
enegal Afrika ülkeleri arasında en çok Batılılaşmış ülkedir. Ülkenin kuzeyinde çöl iklimi kıyılara doğru 
yerini yarı-tropik iklime bırakır. 
 
Senegal bağımsızlığını 4 Nisan 1960 tarihinde Fransa’dan kazanmıştır. Ülkede çok partili laik cumhuriyet 
yönetimi bulunmaktadır. Parlamentosu iki bölümden oluşmakta, güçlü bir başkanlık sistemi 
bulunmakta ve yargı yönetimden ayrılmış durumdadır. 
 
Senegal, Fransızca konuşulan Batı Afrika ülkeleri arasında sınai gelişmişlik düzeyi açısından Fildişi 
Sahili’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ülke ekonomisi tarıma dayalı olup, doğal kaynaklar 
oldukça sınırlıdır. Tarım sektörü halihazırda işgücünün %70’ine istihdam sağlayan en önemli sektördür. 
Bu nedenle ülke ekonomisi, iklim koşullarına, uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve hammadde 
fiyatlarına aşırı duyarlıdır. Turizm de en önemli döviz kazandırıcı sektördür. 
 

TÜRKİYE’NİN SENEGAL’E İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yıl İhracat Dolar İthalat Dolar 

 
Dış Tic. Hacmi 

 
Dış Tic. Dengesi 

2017 
243.641.280 4.945.675 249.586.955 

238.695.605 

2018 
389.036.043 12.584.720 401.620.763 

376.451.323 

2019 
282.280.677 10.123.568 292.404.245 

272.157.109 

2020 
355.942.849 18.966.823 374.909.672 

336.976.026 
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İstatistiklerle Kadın, 2020 
 
Türkiye nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturdu  
  
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 
bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun %49,9'unu 
kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların 
daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. 
Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %73,4 oldu. 
 
Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü 
 
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki 
istihdam edilenlerin oranı %45,7 olup bu oran kadınlarda %28,7, erkeklerde ise %63,1 oldu. 
 
En yüksek istihdam oranı, 2019 yılında %53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde 
gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %30,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. 
En yüksek kadın istihdam oranı, %38,6 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 
bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı, %71,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde 
gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda %12,4, erkeklerde %49,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. 
 
Kadınların %15,1'inin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü 
 
ADNKS sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında 
kadınların %40,4'ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha 
yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise %15,1 olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin 
oranı %42,9, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise %1,6 oldu. 
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,09, aylık %1,22 arttı 
 
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,14 artış gösterdi. 
 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %29,57 arttı 
 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %17,32, imalatta %29,57, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,68, su temininde %27,31 artış olarak gerçekleşti. 
  
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %33,77, dayanıklı tüketim malında %29,29, 
dayanıksız tüketim malında %22,81, enerjide %8,44, sermaye malında %26,54 artış olarak gerçekleşti. 
 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %1,56 arttı 
 
 Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,14 azalış, imalatta 
%1,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,73 azalış, su temininde %1,06 artış olarak 
gerçekleşti. 
  
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,05, dayanıklı tüketim malında %0,85, 
dayanıksız tüketim malında %2,44, enerjide %0,68 artış, sermaye malında %0,48 azalış olarak 
gerçekleşti. 
 

 
Yıllık en düşük artış %0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında gerçekleşti 
 
Yıllık en düşük artış; %0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %5,24 ile ham 
petrol ve doğal gaz, %6,81 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %52,62, kağıt 
ve kağıt ürünleri %45,05, metal cevherleri %33,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 
Aylık en yüksek düşüş %2,66 ile metal cevherlerinde gerçekleşti 
 
 Aylık en yüksek düşüş; %2,66 ile metal cevherleri, %2,28 ile diğer mamul eşyalar, %1,73 ile elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri 
ve müstahzarları %9,43, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %6,10, kok ve rafine petrol ürünleri 
%5,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
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İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

 

ÜLKE  

       TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ 30.04.2021 
 

TEKLİF NO  
202100065 

 

NACE KODLARI  20 - Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

  32 - Diğer imalatlar  

 46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
“GUNO Misafir Tesisleri Türkiye olarak, TFM% 80 hurma ve bitki bazlı, 8020 beyaz tuvalet sabunu erişte 

(% 14 nem) satın almak istiyoruz. CIF (İstanbul limanı) veya DAP (Ankara Firma Merkezi) fiyat teklifini 

şartname ve menşei, teslim süresi, ürün ve paket fotoğrafları ile birlikte almak istiyoruz.”  

 

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

gerekmektedir. 

 

İTHALAT 

 

ÜLKE 

       TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ 30.04.2021 

TEKLİF NO 202100084  

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

 47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler 
hariç) 

“1955 yılından bu yana yapı malzemeleri sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren, Tarsus / MERSİN'de 

yerleşik köklü ve güvenilir bir firmayız. Firmamız inşaat sektöründe ülkenin önde gelen firmalarından biridir. 
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Firmamız yapı malzemeleri alanında büyük üreticilerin ürünlerinin (hırdavat, yapı malzemeleri, bağlantı 

elemanları, el aletleri, elektrikli aletler, anahtarlar, kilitler, menteşeler, zincirler, sıhhi tesisat malzemeleri, 

elektrik malzemeleri, temizlik ürünleri) satışı konusunda faaliyet göstermektedir.” 

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

gerekmektedir. 

 

İŞ BİRLİĞİ 

 

ÜLKE 

       TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ  
31.12.2021 

TEKLİF NO  
202100086 

 

NACE KODLARI  17 - Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

  18 - Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 

“Ömür Printing & Binding, 40 yılı aşkın süredir dünya çapında 42 ülkede 800'den fazla prestijli ortağa baskı 

çözümleri sunmaktadır. En yeni Heidelberg Teknolojisini kullanarak - Disney ILS, Sedex, FSC, BRC, Karbon Ayak 

İzi ve ISO sertifikaları ile - İstanbul merkezli tesisimiz, oldukça rekabetçi fiyatlarla çok çeşitli baskı ve baskı 

sonrası hizmetler sunmaktadır. Uzman kadromuz ve ileri teknolojimizle iş ortaklarımıza özel hizmet 

vermekteyiz. Geniş üretim yelpazemiz kitap, katalog, broşür, defter, günlük planlayıcı, takvim, kağıt poşet, 

kutu, sticker vb. teslimat hizmetleri hava, deniz ve karayolu taşımacılığını içermektedir. Dünyanın hangi 

köşesinde olursanız olun; Çözüm ortağı olarak size yardımcı olmak için donanımlı ve hazırız.” 

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

gerekmektedir. 

 
 
 


