
 

 

 



 

 

MODEL FABRİKA PROJESİ ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN 

 
Kocaeli’nin iş dünyası ve işletmelerine 
çağ atlatacak olan Model Fabrika 
Projesi onaylandı.  
 
İmalat sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin dijital dönüşüm ve yalın 
üretim odaklı verimlilik artışı sağlaması 
amacıyla kurulan Model Fabrika’nın 
ilimizde de kurulması adına 
girişimlerde bulunulmuştu. 
 
Oda olarak öncelikle T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank’a konunun önemli ve 

Türkiye’nin en önemli üretim merkezi olan Kocaeli’de Model Fabrika kurulması ile ilgili resmi yazı ilettik. 
Sayın Bakanımızın Kocaeli ziyareti sırasında Model Fabrika kurulumu ile ilgili yüz yüze talebimizi iletme 
fırsatı bulduk.  
 
Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın İş Dünyası Buluşması Etkinliği’nde Model 
Fabrika’nın Kocaeli’de olması gerektiğini ifade etmesi sonucu kurum olarak ilgili Bakanlık nezdinde 
girişimde bulunduğumuzu ifade ettik. Süreç ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında kendilerine bilgi 
aktardık. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Odamıza gerçekleştirdiği 
ziyarette kendisine Model Fabrika kurulum süreci ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi aktardık. 
Hazırladığımız dosyayı kendilerine takdim ederek desteklerini talep ettik. 
 
Yerelde ise Kocaeli Valimiz Sayın Seddar 
Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 
Vali Yardımcımız Sayın Abdul Raif Ulusoy, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Sayın 
İlhan Aydın, diğer Oda Başkanlarımız ve 
üniversitemiz ile konuyu paylaşarak 
desteklerini talep ettik. 
Nihayetinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen projenin Kocaeli ayağının oluşmasını sağlamanın gururunu 
yaşıyoruz. 
 
Ortak çalışmalarımızın sonucunda Odamızın, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının da işbirlikleriyle, ilimize 
kazandırmayı öncelikli amaç edindiği Model Fabrika Projesi onaylandı. Kocaeli iş dünyası ve 



 

 

işletmelerinin, sanayi devrimine entegrasyonunda adeta kilit rol üstlenecek olan Model Fabrika’nın 
ilimize kazandırılması kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen 24 Ocak 2022 Pazartesi 
tarihli Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda onaylandı.  
 

KOCAELİ VALİLİĞİ MODEL FABRİKA  

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
 

Odamızın ilgili tüm 
kurum ve kuruluşları 
adeta kenetleyerek 1 
yıldır yürüttüğü 
Model Fabrika onay 
süreci onaylanmıştır.  
Kocaeli iş dünyası ve 
işletmelerine çağ 
atlatacak olan Model 
Fabrika’nın yol haritası ile ilgili 01.02.2022 tarihinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un başkanlığında 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.  
 
Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, 
Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altuner, Kocaeli Sağlık ve 
Teknoloji Üniversitesi  Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Duru, Kocaeli Üniversitesi Nuh Çimento Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü  Prof. Dr. Engin Özdemir, Kocaeli Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası 
Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret 0dası Başkanı Recep Öztürk ve Organize Sanayi Bölgelerinin 
temsilcileri katıldı.  
 
Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, iş dünyasına Model Fabrika ile bilgilendirmede 
bulundu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bilim, sanayi ve teknoloji şehri olan ilimizin parlayan bir yıldız 
olduğunu söyledi. Vali Yavuz yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tarihinde ilk defa 225 milyar Dolar ihracatı gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Bu başarıya rağmen 
sanayimizi yurt dışı ile kıyasladığımızda sanayi alanlarının yeterli olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Almanya’da % 10, Fransa’da % 6, İtalya’da % 5 olarak ayrılmış olan sanayi yüzölçümü oranı Türkiye’de 
yaklaşık % 2’ye tekabül ediyor. Demek ki almamız gereken daha çok mesafe var. Moralimizi yüksek 
tutmak ve geleceğe nasıl adımlar atacağımızı da çizmek açısından Valilik olarak Organize Sanayi 
Bölgelerinin genişlemesine, yeni sanayi alanlarının açılmasına son derece olumlu bakıyor ve 
destekliyoruz. İlimizin jeopolitik konumu, limanlara, metropollere, demiryoluna ulaşımının kolaylığı ve 
uluslararası rekabet de bizi öne çıkarabilecek bir coğrafyada olmamız vesilesiyle bu anlamda özellikle 
yüksek teknoloji yatırımlarının önünü açacak arsa temini konusuna olumlu bakıyoruz. Yatırımcılarımızın 
karşılaştıkları çeşitli zorlukları aşmak için Valilik olarak inisiyatif aldığımızı da siz sanayici 
arkadaşlarımızın bilmesini istirham ediyorum. Bu toplantıyı yapmamızın temel sebebi nasıl bir yol 
haritası belirleyeceğiz, hangi bileşenlerle hareket edeceğiz konusunu istişare etmektir. İş birliği 
yaptığımızda, birlikte çalıştığımızda çok kolay başaracağımız, bizim için basit bir organizasyonla hedefe 
ulaşacağımız bir alan olarak konuyu görüyor ve değerlendiriyorum ”dedi.   
 

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haberleri/saglik


 

 

Toplantıda konuşma yapan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut , "Pandeminin en 
sarsıcı günlerini yaşadığımız tarihlerde, iş 
insanımızı bu tünelin sonundaki ışığa 
kenetlemek, daha da önemlisi hazırlamak için 
çok önemli bir yola çıktık ve 1 yıl önce 
girişimlerimizi başlattık. İlk olarak Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı nezdinde resmi 
prosedürlerimizi tamamladık.  
 

Sürecin en başından bu yana desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Kocaeli Valimiz Sayın Seddar 
Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile görüşerek, tüm süreci adeta 
ilmek ilmek detaylandırdık. Kocaeli'ne yapılan her üst düzey ziyareti fırsat olarak görerek, 18 Şubat 
2021 yılında Model Fabrika Projesi ile ilgili ilimizin de kapsam içeresinde yer alınması noktasında ilk 
resmi yazımızı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a gönderdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Mustafa Varank, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ile birebir görüşerek, Model 
Fabrika'nın ilimiz için ne kadar büyük artı değer taşıdığını anlattık. İlimizde faaliyet gösteren sanayi 
odamız, ticaret odalarımız ve OSB'lerimizin da bu amaca kenetlenmesiyle, mutlu sona ulaştık. İlimizin 
de aralarında bulunduğu 8 ilde Model Fabrika Kurulması talebi onaylandı. Model Fabrika ilimiz imalat 
sektörü için yeni bir çağın başlangıcı anlamını taşımaktadır. Bunlara ek olarak, üniversite – sanayi iş 
birliğinde arzu edilen seviyelere ulaşılmasının da adeta anahtarı konumundadır. Kocaelimizi uygun 
gören Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkürlerin en büyüğünü sunarken, bunun ilimiz için önemli 
bir fırsat olduğunu da vurgulamak isterim. Kocaeli'ye hayırlı olsun" dedi. 
 
Konuşmaların ardından toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılması ve Model Fabrika 
kurulumu konusunda çalışmalar yapmak üzere komisyon kurulması ile son buldu.   
 

ODAMIZIN BURSA MODEL FABRİKA ZİYARETİ  

 

Kocaeli’de Model Fabrika kurulması 

onaylandıktan sonra Oda olarak Model 

Fabrika kurulum süreci ile ilgili yapılan 

araştırmalara ışık tutması ve örnek teşkil 

edilebilmesi adına Odamız Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim 

Kurulu üyeleri İbrahim Atalay, Murat Barış, 

Yusuf Ziya Uludüz, ve Araştırma Dış Ticaret 

Şefi Oğuz Çağıl’dan oluşan heyet bölgeyi 

yerinde görmek için Bursa Model Fabrika’ya 

ziyaret gerçekleştirdi. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Demirtaş 

OSB içerisinde bulunan kampüsü içerisinde yer alan Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi, 

Bursa Model Fabrika ve Enerji Verimlilik Merkezi yetkilileri tarafından karşılanan heyetimize bölge ile 

ilgili bilgilendirmeler yapılıp kurulum aşamasında gerçekleşmesi gereken adımlar ile ilgili bilgi aktarıldı.  



 

 

ANKARA MODEL FABRİKA ZİYARETİ 
 

 
 

Kocaeli’de Model Fabrika kurulması onaylandıktan sonra Oda olarak Model Fabrika kurulum süreci ile 
ilgili yapılan araştırmalara ışık tutması ve örnek teşkil edilebilmesi adına Odamız ziyaretlerine tüm 
hızıyla devam etti. Model Fabrika ziyaretlerinin 2. Durağı olan Ankara Model Fabrika ziyareti Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat BARIŞ ve Araştırma Dış Ticaret Şefi Oğuz ÇAĞIL ile gerçekleştirildi. 
 
Ankara Model Fabrika ziyaretimizde heyetimizi Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Musa 

ERTUNÇ ve Model Fabrika Direktörü Ufuk KAYA karşılamıştır. Ankara Model Fabrika’ da Toyota Üretim 

Sistemi üretimde gereksiz kaynak kullanımının yok edilerek verimliliğin artırılması esasına dayandığı ve 

üretim sistemine göre teorik eğitimler verildiği bilgisi iletildi. Sonrasında eğitime katılan katılımcılara, 

hammaddeden teslimata kadar olan süreci kapsayan (makineler, ekipmanlar, montaj istasyonları, 

taşıma ve depolama üniteleri, rol operatörler ile) konularda, gerçek ve hata yapma serbestliğinin 

olduğu örnek üretim hattında üretime yönelik eğitimler verildiği aktarıldı. 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE TÜRKİYE ODALAR VE 

BORSALAR BİRLİĞİ’NDEN  

"ULUSAL EĞİTİME KATKI PROTOKOLÜ" 

 

 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 154 okul yapımını da kapsayan 
"Ulusal Eğitime Katkı Protokolü"ne imza attı. TOBB’un eğitim hamlesi, TOBB İkiz Kuleler Konferans 



 

 

Salonu’nda düzenlenen protokol töreni ile kamuoyuna duyuruldu. Projenin detaylarının da açıklandığı 
törene, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve başta Odamız 
olmak üzere toplam 365 Oda - Borsa Başkanı katıldı. 
 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar 153 eğitim tesisini ülkeye kazandırdıklarını, protokolü imzalanan 154 
yeni okulla bu sayıyı 307 ulaştıracaklarını söyledi. Eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğinin 
bilinciyle çalıştıklarını vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye’nin 
girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi. Bakan Özer ve Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından söz konusu iş birliği protokolü atılan imzalar ile birlikte 
hayata geçirildi. 

ODAMIZA RUSYA PSKOV BÖLGESİNDEN 

EKONOMİ HEYETİ ZİYARETİ 
 
Üyelerini dış pazarlarla buluşturmak için 
projeler hayata geçiren Odamız, çeşitli 
ülkelerin temsilcileriyle görüşmelerine 
devam ediyor. Bu kapsamda, çeşitli 
temaslarda bulunmak üzere ilimize 
gelen Rusya Federasyonu’na bağlı Pskov 
Bölgesi’nin ekonomi yönetimine dair üst 
düzey bürokratlarını ve iş çevrelerini 
konuk eden Odamız,  bu görüşmeleri 
üyeleri için fırsata dönüştürüyor. 
 Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Abdurrahman Çuhadar, İbrahim Atalay, Yusuf Erenkaya ve KOTO Genel 
Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte; Rusya Federasyonu Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım 
Politikası Komite Başkanı Andrey Miheev, Pskov Bölgesi Moglino Sanayi Üretim Tipi Özel Ekonomik 
Bölgesi Yetkili Temsilcisi Ekaterina Pıhtina, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 

Mümessilliği İstanbul Şubesi Ticaret Müşaviri Alautdin Yarahmedov, iş insanları İnna Vasileva ve Andrey 
Petrov’u ağırladı. 
Toplantı, Pskov Bölgesi genel sunumu ve Özel Ekonomik Bölgesi sunumu ile başladı. Bölgede yatırım 
yapmanın avantajlarından bahseden Pskov Bölgesi üst yönetimi, potansiyel taşıyan işbirlikleri ile ilgili 
de bilgi verdi. Oda sunumundan oldukça etkilenen heyetle, ahşap, ağaç ve orman ürünleri, hurda, 



 

 

elmas, endüstriyel tesis kurulumu ve yaş sebze-meyve sektörlerini ele alarak karşılıklı ticaret ve yatırım 
olanakları üzerinde görüştü.  
 
Pskov Bölgesi ziyaretini değerlendiren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Gelen tüm 
heyetleri bir fırsat olarak görüyor, üyelerimiz için dış Pazar arayışlarımızı sürdürüyoruz. Mümkün 
olduğu kadar sektörler üzerinden ilerliyor, üyelerimize net bir tablo sunmaya gayret ediyoruz. Bu 
görüşmemizde de potansiyel taşıyan sektörleri tespit ettik. Görüşmenin hemen akabinde yaş meyve- 
sebze sektörü ile ilgili 2 firmamızı yönlendirdik. Kısa bir süre sonra görüşecekler. Co- Matching 
etkinliğimize davet ettik. Burada kendilerini daha çok Kocaelili firma ile eşleştireceğiz. Görüşmenin 
somut bir adımla sona ermiş olması sevindirici” dedi.  
 
Toplantı sonunda Türkiye- Rusya ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Rusya Federasyonu Türkiye 
Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesi tarafından Mayıs ayında düzenlenecek organizasyona 
davet edilen Odamız, davete de olumlu yanıt verdi. 
 

TOBB VE TCMB İLE İSTİŞARE TOPLANTISI 

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Odamız başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren TOBB 
üyesi oda / borsa ve sektör meclis başkanları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap 
Kavcıoğlu ile online istişare toplantısında bir araya geldi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un da oda üyelerinin sorunlarını iletmek üzere yer aldığı toplantıda, firmaların ve sektörlerin 
yaşadığı sorunlar tüm detaylarıyla ele alınarak istişare edildi. Toplantıda konuşan TCMB Başkanı 
Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını belirtti. Türkiye'nin serbest 
piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, Türkiye'deki tüm 
ihracatçıların yüzde 9 faiz oranıyla kredi kullanma imkanına sahip olduğunu bildirdi. Kavcıoğlu, 
çalışmalarının ihracatta ithalatın payının yüzde 25-30 olduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, bu oranın 
dolaylı yollarla yüzde 40-50 aralığına işaret ettiğini kaydetti. 

 
Kavcıoğlu, firmaların 
TL'ye geçişi konusunda 
desteklerin süreceği 
bilgisini vererek, 
"Mevduatlarda son 50 
yılda ortalama vade 45 
gün iken kur korumalı 
mevduatla maliyeti 
yüzde 17'nin altında ve 6 
ay vadeli kaynak 
sağlıyoruz. Bu nedenle 
bankaların çok daha ucuz 
ve çok daha uzun vadeli 
kaynak sağlaması 

gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, konuşmasında atandığı günden beri yurt dışındaki 
vatandaşlarla nasıl bir bağ kurulabileceği üzerine çalıştığını belirterek, YUVAM sistemiyle dünyanın her 
köşesindeki Türk vatandaşlarının Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak TCMB'ye para 
gönderebileceğini hatırlattı. 



 

 

 
Türk iş dünyasının Kavcıoğlu ile yaptığı toplantıyı değerlendiren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, “Günümüz ekonomi koşullarında hayatta kalmaya çalışan iş insanlarımız için bu istişare toplantısı 
çok önemliydi ve çok da etkili oldu. Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren tüm oda/borsa ve sektör 
meclisi başkanlarımızla birlikte, böylesi bir dönemde kısa ve uzun vadede üyelerimizin önünü açacak 
önerilerimizi gündeme getirdik. En kısa süre aksiyon alınacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 
 

TURİZM MASTER PLANI SUNUMU 

 
Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla 
meydana gelecek ortak akılla, 
Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası 
arenada marka ve mutlu şehir 
hedefine ulaştıracak; model, etkin ve 
sürdürülebilir projeler ortaya koymak 
amacıyla çalışmalardan biri olan 
Kocaeli Turizm Master Planının 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

yetkilileri tarafından Odamızda sunumu gerçekleştirildi. 
 
Kocaelinin turizm sektöründe pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası oluşturmak 
amacıyla Kocaeli’nin tanıtımı ve turistik değerlerinin yükseltilmesi çalışmalarının başında gelen Kocaeli 
Turizm Master planına büyük önem verilmekte ve bu hedefler doğrultusunda turizmi ekonomisinin en 
verimli sektörlerinden birisi haline getirmek için Kocaelinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini 
koruyarak plânlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışılacağı görüşleri aktarılmıştır. 
 

Toplantıda Odamız Yönetim 

Kurulu Başkanı Necmi BULUT 

“Yıllardır savunduğumuz ve 

katıldığımız tüm platformlarda 

dile getirdiğimiz Kocaeli için bir 

master plan fikrinin hayata 

geçiriliyor olması çok değerli ve 

bizim için çok heyecan vericidir. 

Kocaeli’nin beklediği, ilgili 

taraflar ve bütün kurumların katkı sağlaması gereken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 

vizyonu ile oluşturulan ve tamamlandığında kenti turizm alanında da öne çıkaracak, bilinirliğini 

artırarak kente değer katacak bir proje olan, Kocaeli Turizm Master Planının kentimize hayırlı olmasını 

temenni ediyor ve planın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. “  

dedi. 

Toplantı sonunda ise hazırlanan “Kocaeli Turizm Master Planı” için görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
 
 



 

 

 

EUROCHAMBERS ODALAR BULUŞUYOR ETKİNLİĞİ İLE 

B2B GÖRÜŞMELERİ 
Eurochambres tarafından yerel, bölgesel ve 
ulusal Odaların birbirlerini tanıma, mevcut 
bağlarını güçlendirme ve ağlarını 
genişletme amacıyla “Odalar Buluşuyor” 
etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu 
etkinliğe Odamız Araştırma ve Dış Ticaret 
Servisi Şefi Oğuz ÇAĞIL ve Ticaret Sicil 
Müdürü İsmail ÖZKUL katılım sağlamıştır. 
 
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi olarak; 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 

projelerde işbirliği olanakları, ikili iş görüşmeleri, iyi uygulama paylaşımları, KOBİ’lere yönelik yerelde 
uygulanan projeler vb. konularda 4 farklı kurumdan uzmanlarla görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmelerin sürdürülebilir olması ve önümüzdeki dönemde işbirliklerinin sağlanması adına ilgili kişiler 
ile e-posta üzerinden irtibata geçilmektedir. 
 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU 

İLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
 
Odamız, tanışmak ve Elektronik Denetim Uygulamaları ile Mükellef Hakları konusunda bilgilendirmeler 
yapmak üzere ülke genelinde paydaş buluşmaları gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi 
Denetim Kurulu heyetini ağırladı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya 
Uludüz, Mehmet Akif Şen ve 
Abdurrahman Çuhadar ile birlikte 
ev sahipliği yaptığı buluşmada, 
Vergi Denetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Selçuk Sevinç, Vergi 
Denetim Kurulu Daire Başkanı 
Burak Bıyık, Kocaeli Denetim Daire 
Başkanları Hakkı Sarı, Emel Taşlar 
yer adı. 
 

Komite başkan ve meclis üyelerinin de ilgi gösterdiği toplantıda, Vergi Denetim Kurulu Tanıtımı, 
Elektronik Denetim Uygulamaları ve Mükellef Hakları konulu bilgilendirici sunum yapıldı. Toplantıda 
vergi inceleme süreçleri, meslek mensuplarının sorumluluğu, görüş ve önerileri hakkında da 
istişarelerde bulunuldu. 
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan YILMAZ 
üyelerin yaşadığı sorunlara da yer vererek, “Vergi uygulamalarına ilişkin beklenti ve taleplerimizi ilk 



 

 

elden ilgili temsilcilere aktarabildiğimiz bu tarz toplantıları önemsiyoruz. Türkiye toplam imalat 
sanayiinin yüzde 13’ü ilimiz sınırlarında gerçekleşmektedir. Bu da kişi başına vergi ödeyen iller arasında 
Kocaeli’yi ilk sıraya taşımaktadır. Tahakkuk eden vergi bakımından 4. sırada olmasına karşın tahsilat 
oranı bakımından da ilk sırada yer almaktadır. Kocaeli Ticaret Odamıza kayıtlı her ölçekten 16 bine yakın 
üyemiz var. Üyelerimizin yaşadığı çözüm bekleyen sorunları TOBB vasıtasıyla ilgili Bakanlıklarımıza 
iletiyoruz. 
 
Turizm işletme belgeli restoranlarda KDV uygulamaları, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenleme 
taleplerimiz, zorunlu ihtiyaç ürünlerinde KDV oranlarının düşürülmesi, eğitim sektöründe uygulanan 
KDV oranları,  Yatırım Teşvik Belgesi sahibi işletmelerle iş yapan firmaların KDV muafiyeti sorunları, 
İnteraktif Vergi Dairesi ödeme limitlerinin düşük olması, konaklama ve beyaz eşya sektöründe KDV 
düzenlemeleri ve matrah artırımı ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında dosyamızı hazırladık. Çözümü 
noktasında takipçisi olacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi. 
 
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç, “Temel amacımız, sizlerle tanışmak, Vergi 
Denetim Kurulu’nun temel yapısını anlatmak ve sizlerin sahip olduğu hakları anlatarak, sorunların 
önüne geçmek. Vergi Denetim Kurulu olarak iş dünyamızın çözüm önerilerine açığız, hayata geçirmek 
için de hazırız. Bugün burada aldığımız bütün talepleri ayrı ayrı Ankara’da değerlendireceğiz, takipçisi 
olacağız” dedi. Toplantı, iş insanlarının sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. 
 

ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECMİ BULUT’TAN 

KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI 

 

Odamızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği girişimleriyle talep ettiği KDV 
indirimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla hayata geçirildi.  
 
Böylelikle, temel gıda maddeleri üzerindeki yüzde 8’lik KDV oranı, yüzde 
7’lik indirimle, 1’e düşürüldü. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle 
uygulamaya geçen KDV indirimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, kararın hem iş dünyası hem 
vatandaşlar açısından memnuniyet verici olduğuna vurgu yaparak, kapsam 
dışı bırakılan istisnai ürünlerle ilgili de açıklama yaptı.  

 

Temel gıda maddelerine yapılan yüzde 7’lik KDV indirimini değerlendirerek, “Zamanlama olarak da 
memnuniyet vericidir ancak istisna kapsamında kalan ürünlerin de yeniden gözden geçirilmesi öncelikli 
talebimizdir”  sözlerine şu cümlelerle devam etti. 
 
“Mevcut Katma Değer Vergisi Kanunu 11, 13, 14 ve 15. maddeleri gereği; ihracat istisnaları, araçlar ve 
petrol aramaları istisnaları ve teşvikli belgeli yatırımlarda uygulanan istisnalar, taşımacılık istisnaları ve 
diplomatik istisnalar tam istisna kapsamındadır. Diğer taraftan ise 17. madde ile belirtilen sosyal ve 
askeri amaçlı istisnalar, diğer istisnalar ve son yapılan düzenlemeye göre serbest bölge istisnaları kısmi 
istisna olarak kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere KDV Kanunu’nda çok sayıda istisna düzenlemesi 
bulunmaktadır. İş insanlarımızın bir işlemin KDV'ye tabi olup olmadığına karar verilebilmesi için, önce 
istisna maddelerine bakılması gerektiğinden KDV istisna sayısının azaltılmasının gündeme alınması 
gerektiğini düşünmekteyiz.” İfadelerine yer verdi. 
 



 

 

KOCAELİ İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI 
 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye 
Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı (TGA) 
işbirliğinde yürütülen, 
Kocaeli İl Tanıtım ve 
Geliştirme Kurulu’nun ilk 
toplantısı Vali Yardımcısı 

İsmail Gültekin başkanlığında gerçekleşti. 
 
Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı İsmail Gültekin başkanlığında 
düzenlenen 1’nci oturuma; İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, 
Şube Müdürü Hülya Özer’in yanı sıra TGA Yöneticileri ile Kurul Üyeleri; KBB Turizm ve Doğal Yaşam 
Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, KOÜ Turizm Fakültesi Dekanlığından Dr. Öğretim Üyesi 
Nihan Akdemir, Kandıra Belediyesi Kandıra Kıyı Bandı KTKGB Birliği Birim Müdürü Murat Ölmez,  Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansından Uzman Yasemin Dilek, Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin 
Özkarayel, TÜRSAB BTK Başkanı Aytekin Şahinbaş ve KOTİD Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmeleri 
Başkan Yardımcısı Cihan Emeksiz katıldı. 
 
Vali Yardımcısı İsmail Gültekin’de toplantı öncesi yaptığı 
konuşmasında, Kocaeli olarak turizmde potansiyelimiz 
olduğunu biliyoruz. Elimizdeki değerlerin hem konumu hem 
içeriği ve zenginliği açısından bu şehirde turizmin daha iyi 
yapılacağı bizleri inandırıyor. Dolayısıyla tüm paydaşlar olarak 
kuruldan beklentilerimizde gerçekleşirse turizm anlamında 
daha iyi değerlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bundan 
sonraki dönemde bir arada olacağız. Kocaeli’mizi burada 
bulunan kurul olarak ‘Turizm şehri’ dedirtmeye çalışacağız. Bu 
potansiyele inanıyorum” ifadelerini kullandı. 
 
İl Kültür ve Turizm MüdürÜ Fatih Taşdelen yaptığı açılış 
konuşmasında projenin amacına değinerek, “Bakanlığımız ve 
ilgili kuruluş TGA bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda il ve 
alt destinasyonlarının daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen, ‘İl Tanıtım ve 
Geliştirme Programı’ kapsamında ilimizin turizm potansiyelini artırmak için çalışmak ve paydaşlarımızın 
da yer aldığı sürdürülebilir bir iş birliği modelini geliştirilmesidir” dedi. Taşdelen, bu toplantıların ilimiz 
turizm ve tanıtımı açısından çok verimli olacağına inandığını kaydetti. 
 
Son olarak projeyle ilgili detaylı bilgi vermek için TGA Destinasyon Grup Müdürü Mehmet Aydın 
Demirel söz alarak,“ Kocaeli’yi tanıtmaktan önce Kocaeli nedir. Tarihi ve hikâyesi nedir. Kültürel 
varlıkları nelerdir. Bunları düşünmeliyiz ve bu konularda kurulumuzun hemfikir olması gerekmektedir.  
Bunları toplantı sonunda değerlendireceğiz” dedi. 2019 yılında TBMM kararıyla kurulan TGA hakkında 
kuruluş, faaliyet ve çalışma sisteminden, dünyadaki örneklerinden bahseden Demirel daha sonra  “TGA 



 

 

Genel Strateji, İTGP Genel Tanıtımı, Örnek Tanıtım Uygulamalar ve Gündem Konuları üzerinden İTG 
Kurulu Teknik Çalışmaları” hakkında hazırladığı başlıklardan oluşan genel bir sunum gerçekleştirdi. 

 

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 
 

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 gerçekleşti. 
 
 
Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı 

Salonu'nda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Vali Yardımcısı İsmail 
Gültekin’in yanı sıra Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Akmanşen, kurum müdürleri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı. 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın, kurul üyelerine  İŞ-KUR’un  2022 yılında 
gerçekleştirilecek olan faaliyetler, çalışmalar hakkında  bilgi sunumunun ardından İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. 

MARKA PAYDAŞ TOPLANTISI 
 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Kocaeli koordinatörü Muhammet Bayrak ve Yatırım 
Destek Ofisi Uzmanı Yasemin Dilek tarafından paydaş kurum ziyaretleri kapsamında Ajans destekleri, 
yeni program fikirleri ve genel bir istişare temalı olarak bir toplantı gerçekleştirildi. 
 
MARKA yetki alanına giren illerde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu) iş dünyasını temsil eden 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, OSB’ler vb. kurumlar ile istişare yapılarak firmaların talep ettiği 
nitelikteki personel için gerekli tüm yetkinliklerin kazandırılması için harekete geçileceği belirtilmiştir. 
Kalkınma Ajansları, 2022-2023 yıllarında 15-34 yaş aralığındaki nüfus için genç istihdamının artırılması 
ve genç girişimciliğin sağlanması temel amaçlarıyla faaliyetlerini önceliklendirecektir.  



 

 

Ajanslar; gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal 
kalkınma bilincinin oluşturulması, gençlerin 
geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile 
donatılması, becerilerine uygun işlerde 
istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine 
aktif katılımının sağlanması özel amaçlarına 
yönelik çalışma programlarını 
yürüteceklerdir.  
 
Genç istihdamı teması doğrultusunda, 
MARKA; genç istihdamıyla ilgili değişen 
sektörel örüntüleri tespit edebilmek için 
saha araştırmaları gerçekleştirecek, 
gençlerin geleceğe en iyi şekilde 
hazırlanabilmesi için geleceğin 
mesleklerine yönelik eğitim ve danışmanlık 
faaliyetlerine destek olacak ve gençlerin iş 
gücüne kazandırılmasını teşvik eden 
projelere destek vermeye devam 
edeceklerini aktarmışlardır. 
 

ÖZEL HASTANELER SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISI 
 
Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi bünyesinde yer alan Özel Hastaneler Sektörü İstişare 
Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda, özel hastanelerin ortak çalışma yapabilecekleri konular ele 
alındı. 
Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sektörü İstişare Toplantısı’nın 2.’sini 
gerçekleştirdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliği yaptığı 
toplantıya, sağlık kurumlarının üst düzey yöneticileri katıldı. 
Gerçekleştirilen toplantıda Özel Hastaneler sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri istişare 
edildi. 
 

BAYINDIRLIK BİRİM FİYAT DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
 

Odamız inşaat ve alt sektörlerinde faaliyet 
gösteren üyelerin yer aldığı 1.,2.,3.,6. ve 
18. Meslek komiteleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından açıklanan ‘2022 Yılı 
İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları’nı 
değerlendirmek üzere toplantıda bir araya 
geldi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdurrahman Çuhadar, Meclis Üyeleri İbrahim İbrahimoğlu, Veli Başkurt, Serkan Akyıldız, 18. Meslek 



 

 

Komitesi Başkanı Levent Yapıcı, Komite Üyeleri Mehmet Akgüneş, Faruk Mamik, Eyüp Gökmen Filinte 
ve Ozan Cumhur Albayrak’ın yer aldığı toplantıda ortak açıklamayı, Kayacı yaptı. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı yapmış olduğu ortak açıklamada; 
 
Döviz kuru sabitleme veya düşürmek adına yapılan kur farkı, döviz yüzünden olumlu bir duruma 
dönüşse de malzeme fiyatlarındaki yükselişi durduramamıştır. Beklentimiz ihracat yapan 
üreticilerimizin hızlı bir şekilde kapasite artırımına gitmesi, bakanlık nezdinde desteklenmesi bu sırada 
da üreticilerin iç piyasayı kollamasıdır. Aynı zamanda bakanlıktan beklentimiz, bayındırlık birim 
fiyatlarının tekrardan gözden geçirilmesidir. Buna göre artan fiyatlara göre üretici endeksini veya günün 
koşullarını gözeterek fiyatlandırılmasını talep etmekteyiz. 1.2.3.6. ve 18. Meslek komitelerindeki ilgili 
arkadaşlarla yaptığımız toplantıda;  
 
• İhale ve keşif teslim sürelerinin kısaltılması, 
• Piyasa şartlarına göre birim fiyatları belirlenmesi,  
• İhale hak edişlerinin zamanında yapılması,  
• Bütçesi olmayan ihalelere çıkılmaması,  
• Kat sayılarının birim fiyat artışlarının ÜFE göz önünde bulundurularak yapılması gibi, 
Birçok maddeyi görüşerek, ilgili bakanlığa iletmek üzere dosya haline getirmiş bulunmaktayız” 
ifadelerine yer verdi. 

 

ÖZEL OKULLAR SEKTÖR TOPLANTISI 

 

İlimiz genelinde faaliyet gösteren özel okul yöneticileri ile Odamız 15. Meslek Komitesi’nin 
öncülüğünde istişare toplantısı gerçekleştirildi.  
 
Toplantıda Özel okulların 
sorunları, ekonomik 
gelişmelerin sektöre olan 
etkileri ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yaptığı son 
açıklamalar ile ilgili 
değerlendirmeler yapıldı. 15. 
Meslek Komitesi Başkanı 
Handan Kümeli’nin, Meclis 
Üyesi Yıldırım Yılmaz, Komite 
Üyeleri İsmail Aydemir ve 
Ayşenur Kahraman Aytekin ile 
birlikte ev sahipliği yaptığı 
toplantıya, özel okul 
yöneticilerinin ilgisi yoğun oldu. 
 
İlimizde bulunan özel okullarımız; 2022-2023 eğitim- öğretim yılı için erken kayıt dönemini başlatmıştır. 
Okullarımız okul ücretlerini belirlerken; Ülkemizdeki tüm gelişmeleri, memur ve işçi maaşlarına yapılan 
zam oranlarını, okullarımızda tüketilen malzemelerin fiyat artış oranlarını ve bilhassa velilerimizin alım 
güçlerini dikkate almaktadır. Unutulmamalıdır ki, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sosyal ve 



 

 

akademik eğitim sürecinde önemli bir yeri olan özel okullarımızın devamlılığı ve ekonomik olarak 
yaşatılması noktasında tüm paydaşların sorumlu davranması hayati önem taşımaktadır. 
 
Şehrimizin eğitim-öğretimine ciddi katkılar sunan özel okullarımızın yöneticileri ile verimli bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Özel okullar olarak önceliğimizin ülkemizin eğitim öğretimine katkı sunmak, 
çocuklarımızın geleceğini şekillendirmelerine rehber olmak olduğunu, tüm dünyanın ve ülkemizin 
geçmekte olduğu bu zor süreçte özel okullar olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağımızı, 
onların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı, bundan sonrada kurumlar arası iletişimi 
güçlü tutacağımızı, şehrimizdeki eğitimin bir parçası olan özel okullar olarak kamuoyuna saygıyla 
sunarız” ifadeleri yer aldı. 

ÖZEL KURS YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 

 
İlimizde faaliyet gösteren özel kurs sektörü 
yöneticileri 15. Meslek Komitesimizin 
daveti ile Odamızda toplantı gerçekleştirdi.  
 
15. Meslek Komitesi Başkanı Handan 
Kümeli’nin, Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, 
Komite Başkan Yardımcısı Eray Camgöz, 
Komite Üyeleri İsmail Aydemir ve Ayşenur 
Kahraman Aytekin’in ev sahipliği yaptığı 
toplantıya, özel kurs sektörü yöneticileri 
katıldı.  
 

Toplantıda özel kursların sorunları, ekonomik gelişmelerin sektöre olan etkileri ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. 
 
Sınavlara hazırlık sürecinde özel kursların kurumlarla rekabet edebilmesi, öğrencilerin taleplerinin 
karşılanabilmesi, ekonomik olarak ayakta kalabilmesi ve mevcut eşitsizliğin ortadan kaldırılması için 
taleplerini ve yapılması gerekenlerin sıralandığı toplantı sonunda yapılan ortak açıklamada aşağıdaki 
başlıklar yer almaktadır:  
 

- Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun geçici 6. Maddesi yeniden değerlendirilerek, özel öğretim 
kurslarının bir bilim grubundan faaliyet göstermesi şartı kaldırılmalı, tüm derslerden eğitim 
verme hakkı verilmelidir. 
 

- Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’nda geçen ‘öğrenciler 
hafta sonları cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilir’ maddesinin 
değiştirilerek hem cumartesi hem de pazar günü eğitim verilebilmesi sağlanmalıdır. 
 

- Özel öğretim kursları mevzuatının yeniden değerlendirilerek, sınavlara hazırlık yapan tüm 
kursların Özel Kurs Merkezleri adı altında toplanması ve oluşacak bu kurslar için yeniden 
mevzuat belirlenmesi gerekmektedir. 

 
 



 

 

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON 

KURULU 
 

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
yazılı talebi ve iş birliğiyle İl Koordinasyon 
Kurulu Çalışma Rehberi hakkında 
bilgilendirme toplantısı zoom üzerinden 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Odamızın da katıldığı toplantıda, TRSM İl 
Koordinasyon Kurulu Çalışma Rehberi’nde 
belirtilen Yasal Sorumluluk ve Çalışma 
Alanları hakkında konular konuşulmuş ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. 
 

 

TÜRK TELEKOM İŞBİRLİĞİ İLE DİJİTALLEŞME 

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

 

Bilindiği üzere dijitalleşen dünyada 
giderek değişmekte olan iş yapma 
yöntemlerine hâkimiyet kazanmak 
çok büyük önem taşımaktadır.  
 
Buradan yola çıkarak üyelerimizin 
işlerini kolaylaştırma potansiyeli olan 
gelişmelerle tanışmasını sağlamak ve 
tüm dünyada temel gerçek haline 
gelen dijitalleşme konusunda 
bilgilerini güncellemek adına, Türk 
Telekom iş birliği ile “Dijitalleşme 
Bilgilendirme Semineri” düzenledik. 
 
Online olarak gerçekleştirilen 
seminerde Türk Telekom Kobi Satış Yöneticisi Metin Özcan, Metro Ethernet İnternet, İP Çoklu Hat, Türk 
Telekom Veri Merkezi Ürünleri, Kurumsal Siber Güvenlik Ürünleri, İhtiyaca Uygun Teknoloji İhtiyaçlar, 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu konu başlıklarında sunum yapmış, aynı zamanda seminer bitiminde Türk 
Telekom tarafından Odamız üyelerine özel olarak gerçekleştirilen kampanya fırsatları hakkında bilgi 
aktarmıştır.  

 

 

 

 



 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

EĞİTİM SEMİNERİ 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu (KVKK) işbirliğinde, Odamız üyelerinin 6698 
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 
bilgilendirilmesi amacıyla KVKK Eğitim Semineri 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitim seminerinde 
üyelerimizin hem iş hayatında sebep olabilecekleri ihlallerin 
önüne geçebilmek hem de sosyal hayatlarını daha güvenli bir 

şekilde geçirmelerini sağlamak açısından konu hakkında bilinçlenmeleri sağlanmıştır. 
 
Seminer süresince Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili genel bilgilendirmelerden temel 
kavramlara, veri güvenliğinden ihlallere ve verilmiş ya da verilebilecek cezalara kadar pek çok farklı 
konuya değinilmiştir.  Seminer soru-cevap etkinliğiyle sona ermiştir. 

 

ALİBABA.COM TANITIM VE E-TİCARET BİLGİLENDİRME 

EĞİTİM TOPLANTISI 

 

Oda olarak üyelerimizin dijital dünyaya 
entegrasyonu için eğitimlerimize devam 
ediyoruz. Küresel e-ticaret sistemi 
içerisinde güçlü bir yer edinmiş olan 
Alibaba.com'un Türkiye temsilcilerinden 
TradeFive İşbirliğinde zoom üzerinden 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
 
Üyelerimizin dijital dünyaya 
entegrasyonunu sağlamak, e-ticaret ve 
özellikle e-ihracat konusunda 

bilgilendirmek ve mevcut bilgilerini güncellemek adına eğitim düzenlenmiştir. Tüm dünyada e-ticaret 
konusunda en büyük pazarlardan birine sahip olan alibaba.com’un ilk Türkiye temsilcisi olan TradeFive 
şirketi ile ortak düzenlemiş olduğumuz toplantıda; 

- İhracatçı sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalar 
- Yeni pazarlar ve yeni alıcılar yaratacak fırsatları bulma 
- Alibaba.com’ un e-ihracat konusunda sağladığı fayda ve kolaylıklar 
- Alibaba.com ve TradeFive’ın Odamız Üyelerine sunduğu özel fırsatlar 

Konuları ele alınmış ve toplantı sonunda soru cevap bölümüne geçilmiştir. Eğitim sunumu TradeFive 
CEO’su Emrah Cora tarafından gerçekleştirilmiş ve moderasyon tarafımızca yapılmıştır. En kalabalık 
olduğu anda 37 kişilik toplam katılım sağlanmıştır. Ayrıca toplantı sırasında Odamıza özel hazırlanan e-
müracaat formu paylaşılmış ve formu dolduran Üyelerimize ilgili firma tarafından dönüş yapılarak 
birebir olarak ilgilenilmiştir. 



 

 

KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA TOPLANTISI 

 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 2022 yılı aylık icra 
toplantısı Ocak ayı sonunda gerçekleştirildi. 
 
Toplantı da ilimizin girişimcilik potansiyeli ve kurul 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve icra kurulu 
kararları alındı. 

 

 

 

KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU’NUN  

“SANAYİDE KADIN ELİ PROJESİ” İLE İLGİLİ TOPLANTI 
 
 
Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında TOBB 
Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı Günseli 
Özen ve TOBB Üst Kurul Üyesi Fatma 
Aydoğdu'nun katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda yapılan çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
 
 
 
 

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER BAŞKAN YARDIMCISI İLE 

KOCAELİ’NİN İLK KADIN KOOPERATİFİ KARTEPE 

KADINELİ KOOPERATİFİ’NE (KARKAD) ZİYARET 

 
  
Aynı zamanda Kocaeli'nin ilk kadın kooperatifi olan 
Kartepe Kadıneli Kooperatifi (KARKAD) TOBB Kadın 
Girişimciler Başkan Yardımcısı Günseli Özen ile birlikte 
ziyaret edildi. Kooperatif Başkanı Ece Çiftçi'den üretim 
faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.  
 
 
 
 

 
 

 



 

 

ATILIMCI İŞ ADAMLARI DERNEĞİNİN YENİ BAŞKANI İLKER 

KIZILKAYA’YA ZİYARET 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Yılmaz, Sayman Üyesi Mikail Kayacı 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen 
ile birlikte, 2021 yılının son ayında 7. 
Olağan genel kurulunu gerçekleştiren 
Atılımcı İş Adamları Derneği’nin yeni 
başkanı İlker Kızılkaya ve yönetimine 
‘hayırlı olsun’ ziyareti düzenledi. ATİK’in 
Başiskele’de bulunan dernek binasında 
gerçekleşen ziyarette, ATİK yeni yönetim 
kurulu üyelerinin tamamı yer aldı.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 

Bulut ve yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden ATİK’in yeni Başkanı Kızılkaya, 
“KOTO ilimizde üyeleri için yoğun çabayla ve başarıyla çalışan kurumların başında geliyor. Derneğimizin 
yönetim kurulu üyesi birçok arkadaşımız da KOTO’nun seçilmiş üyesi. Bu nedenle KOTO’yu önemsiyor 
ve başarılı çalışmalarını yakından biliyoruz. Başarılarınız daim olsun” dedi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ise, yoğun katılımlı ağırlama için teşekkür ederek, “ATİK 
kurumsal yapısını oluşturmuş, bugüne kadar başta üyeleri için, kentimiz ekonomik ve sosyal hayatına 
sayısız güzel proje kazandırmış kıymetli bir derneğimiz. Yeni başkanımız İlker Kızılkaya’nın, devraldığı 
bayrağı daha yukarılara taşıyacağına hiç kuşkumuz yok. Geçmiş dönemde görev yapan başkanlarımızı 
da kutluyorum. Biliyorum ki bu pırıl pırıl genç iş insanları, ileride kentimiz ekonomisini çok daha 
yukarılara taşıyacaklar” dedi. Akabinde ATİK’in binasını gezen KOTO heyeti, çalışmalar ve projelerle ilgili 
bilgi aldı.   
 

CHP İZMİT İLÇE BAŞKANI ÇAKAR’DAN ODAMIZA ZİYARET 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan 
Çakar ve beraberindeki heyeti ağırladı. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif 
Şen’in de yer aldığı ziyarette kentin ekonomi 
başta olmak üzere, kültürel ve sosyal konuları 
istişare edildi. Odamıza başarılı çalışmalarında 
kolaylıklar dileyen İlçe Başkanı Çakar, iş dünyasını 
geliştiren vizyon projeleri adına da teşekkürlerini 

iletti. CHP heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
ise, “KOTO olarak üyelerimiz doğrultusunda, parti ayırt etmeksizin eşit mesafedeyiz” dedi.  



 

 

 

ODAMIZA ZİYARETLER 

Oda olarak çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan konuklarını 
ağırlamaya, kentin ekonomi 
başta olmak üzere sosyal ve 
kültürel gündemlerini 
istişare etmeye devam 
ediyoruz.  
 
Odamızın bu ay da çeşitli 
kurum ve kuruluşlardan 

konukları vardı. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde, 
ekonomi başta olmak üzere kentimizin sosyal ve kültürel konuları istişare edilerek, işbirliği talepleri 
değerlendiriliyor.  
 

Bu kapsamda, Uluslararası Marmara İş İnsanları ve 
Müteahhitler Derneği (MARİMDER) Başkan Vekili 
Ramazan Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD 
Kocaeli Şube Başkanı Samet Pala, Kocaeli Uluslararası 
Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve Yapı Kredi 
Bankası Saraybahçe Şube Müdürü Yasemin Demirel 
Akkaya ve KOBİ Portföy Yöneticisi Sezin Güven Odamıza 
konuk oldu.  
 
Odamızın kentin istişare noktası olduğunu ifade eden 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, her 
görüşü önemsediklerinin altını çizerek, ziyaretler 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti. 

 

KREDİ GARANTİ FONU DESTEK PAKETLERİ 

 
Hazine destekli kredi garanti sisteminin, yeni ekonomi 
modelinin öngördüğü şekilde, enflasyonist bir etki 
oluşturmadan cari dengeye katkı sunmak amacıyla uygulanması 
planlanmaktadır. 
 

 
Amaç:  

 Finansmana erişim imkânının artırılması 

 İhracatın artırılması 

 Yatırımın ve üretimin desteklenmesi 
 



 

 

 
Hedef Sektörler: 

 İmalat 

 İhracat 

 Tarım 

 Turizm 

 Teknoloji (Girişim Sermayesi ve Ekosistemi) 

 Toptan ve Perakende 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

 Harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

 İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır. 

 Nakit kredi kullanımı %10 ile sınırlı tutulacaktır. 

 Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. 

 Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir. 
 

1) Yatırım Destek Paketi (25 milyar TL) 

Yatırım Kredileri için 

 Azami 24 ay ödemesiz dönem 

 Azami 96 ay vade 

 KOBİ ve KOBİ dışı 

 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti 

Yatırıma Bağlı İşletme Kredileri için 

 Azami 6 ay ödemesiz dönem 

 Azami 30 ay vade 

Kar Payı Oranı 

 0-24 Ay: Sabit (TLREF + %1) 

 24 Ay üzeri: Sabit (TLREF + %2) 

Faiz Oranı 

 0-24 Ay: Değişken (TLREF + %1)  

 24 Ay üzeri: Değişken (TLREF + %2) 

İlgili Bankalar: Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, 
Akbank, Denizbank, ING Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, TEB, Garanti BBVA, 
Halkbank, Eximbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası 



 

 

2) İhracat Destek Paketi (25 Milyar TL) 

 Azami 6 ay ödemesiz dönem 

 Azami 18 ay vade 

 İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile mevcutta ihracatçı 
olmayan ancak ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’ler 

 Hazine destekli KGF kefaletinin olduğu kredi kısmı için Banka Teminat Mektubu talep 
edilmeyecektir. 

Kar Payı Oranı 

 Sabit (TLREF + %1) 

Faiz Oranı 

 Değişken (TLREF + %1) 

İlgili Bankalar: Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, 
Akbank, Denizbank, ING Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, TEB, Garanti BBVA, 
Halkbank, Eximbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası 
3) İşletme Harcamaları Destek Paketi (10 Milyar TL) 

 Azami 6 ay ödemesiz dönem 

 Azami 24 ay vade 

 12 ay kullandırım süresi 

 KOBİ ve KOBİ dışı  

 %10 nakit kullandırım 
Kar Payı Oranı 

 Sabit (TLREF + %1) 
Faiz Oranı 

 Değişken (TLREF + %1)  
 

İlgili Bankalar: Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, 
Akbank, Denizbank, ING Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, TEB, Garanti BBVA, 
Halkbank, Eximbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI 

 
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ile 
özellikle Geçici Koruma Sağlanan 
Suriyeliler’in ("GKSS") daha yüksek 
sayılarda görüldüğü illerde faaliyet 
gösteren firmalarda, Türk 
vatandaşları ve mülteciler yararına 
kayıtlı istihdam yaratma 
koşullarının iyileştirilmesi 
hedeflenmiştir.  
 
Bu hedef çerçevesinde proje ile;  
(a) İş geliştirme ve pazar yaratma kapasitesi daha yüksek ve hâlihazırda sürdürülebilir istihdam 
kapasitesi olan firmaların krediler yoluyla finansmana erişiminin artırılması,  
(b) Yüksek iş yaratma potansiyeline sahip firmaların istihdam koşuluna bağlı hibeler yoluyla finansmana 
erişiminin artırılması ve  
 
(c) Eğitim programlarına katılım ile yararlanıcı firmaların ve çalışanlarının becerilerinin artırılması 
amaçlanmaktadır. Projenin ortak tasarımı, belirlenen illerde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, 
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis,  Kocaeli, 
Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ) kayıtlı istihdam 
yaratılmasında önemli sonuçlar elde edilebilmesi için hibe ve kredi bileşenleri arasında yer alan 
tamamlayıcı unsurları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin hibe bileşeni, hibe almaya elverişli 
firmaların ek yatırımlarını desteklemek, Türk vatandaşları ve Yabancılara Yönelik Sosyal Yardım Uyum 
Programı (SUY) yararlanıcılarının istihdamını teşvik etmek ve sağlanan istihdamın izlenmesi yoluyla 
çalışanların uzun süreli istihdam edilmesini hedeflemektedir. Toplam Program Bütçesi (FRIT II Fonu 
Kapsamında) 70.000.000 Avrodur. 
 
Uygunluk Kriterleri 

Başvuru Sahibinin Uygunluğu Bir başvuru sahibi firmanın alt-hibe başvurusunda uygun bulunabilmesi 

için:  

 Tüzel kişiliği haiz bir şirket olmalı.  

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

 Özel sektöre ait bir işletme olmalı.  

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

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

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

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

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



 

 

 Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Kredi bileşeni kapsamında kredi almamalı (veya almamış 
olmalıdır).  
Alt- Proje Faaliyetlerinin Uygunluğu  

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

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

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

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

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

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

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

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

ACI KAYBIMIZ 

ODAMIZ PERSONELİ UFUK ÖNYILMAZ KALBİMİZDE… 

 
Odamız personeli, çok değerli çalışma arkadaşımız, 
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Şefi Ufuk ÖNYILMAZ 
uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 
vefat etmiştir. 22 Ocak 2022 Cumartesi günü 
kendisini ebedi istiratgahına uğurladık. Allah'tan 
rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz...  

 

 

https://basvuru.kayist.org/
http://www.kayist.org/


 

 

 

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


 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

 

 
 

 Evrak Kayıt Birimi Faaliyetleri: 

Ocak ayında Odamızda 1.010 adet gelen evrak, 2.040 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.  

2021 yılı Ocak ayında 2.270 adet gelen evrak işlemi yapılmış olup, gelen evrak sayısı 2022 yılı Ocak ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 55 oranında azalış göstermiştir. 

2021 yılı Ocak ayında 2.728 adet giden evrak işlemi yapılmış olup, giden evrak sayısı 2022 yılı Ocak ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık % 25 oranında azalış göstermiştir.  

 

 
 

Aidat ve Diğer Ödeme 1.482 

Belge ve Onaylar 739 

Şirket Kuruluşu 124 

Mersis Danışma 43 

Tescil ve Ön Kontrol 568 

İDARİ İŞLER SERVİSİ 

 

OCAK AYI SERVİS FAALİYETLERİ 
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Aylar İtibariyle Gelen Evrak Adedi
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Aylar İtibariyle Giden Evrak Adedi



 

 

 Meslek Komite Faaliyetleri: 
 

 

- Ocak ayında 22 Meslek Komite toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılarda 140 

karar ve 32 teklif temenni Yönetim Kuruluna sunuldu. 
 

- Yönetim kurulunda görüşülen Komite kararlarına yönelik değerlendirmeler Komitelere 

bildirildi ve çalışmalar yapıldı. 

- (6. Meslek Komitesi) 5 Ocak 2022 tarihinde; iç piyasaya sağlanan ürün tedariğinde 

yaşanan sorunların azaltılması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 

girişimlerde bulunuldu. 

- (13. Meslek Komitesi) 7 Ocak 2022 tarihinde; akaryakıt bayileri sorunları ve bu sonların 

giderilmesi adına belirlenen çözüm önerileri ile ilgili T.C. Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

- (17. Meslek Komitesi) 13 Ocak 2022 tarihinde; 17. Meslek Grubunda faaliyet gösteren 

üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen kahvaltılı sektör toplantısı ile ilgili organizasyon 

çalışmaları yürütüldü. 

- (18. Meslek Komitesi) 13 Ocak 2022 tarihinde; 18. Meslek Grubu Çevre, Makine, Jeofizik 

ve Elektrik Mühendisliği sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin katılımlarıyla 

gerçekleştirilen kahvaltılı sektör toplantısı ile ilgili organizasyon çalışmaları yürütüldü. 

- (17. Meslek Komitesi) 20 Ocak 2022 tarihinde; ilimizde faaliyet gösteren P plakalı araç 

sayısının arttırılması talebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

- (21. Meslek Komitesi) 20 Ocak 2022 tarihinde; Denizli Ticaret Odasında görev alan aynı 

faaliyet konusunda ki komite ile tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla eş 

meslek komite ziyareti gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaret ile ilgili organizasyon çalışması 

yürütüldü. 

- (17. Meslek Komitesi) 25 Ocak 2022 tarihinde; öğrenci servisi sektöründe son zamanlarda 

yaşanan maliyet artışları sebebiyle servis ücretlerinin güncellenmesi amacıyla UKOME 

nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

- (15. Meslek Komitesi) 25 Ocak 2022 tarihinde; 15. Meslek Grubu Özel Okullar sektöründe 

faaliyet gösteren üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen kahvaltılı sektör toplantısı ile 

ilgili organizasyon çalışmaları yürütüldü. 

 

 Eğitim Faaliyetleri: 
 

- KOTEV eğitim programı çalışmaları yürütüldü. 

- 2022 KOTEV kapsamında verilecek eğitimlerin ve eğitimleri verecek firmalar ile ilgili 

çalışmalar yürütüldü. 
 

 

 Diğer Faaliyetler: 
 

- Salon tahsisi faaliyetleri yürütüldü. Ocak ayı içerisinde 5 kuruma Salon tahsisi 

gerçekleştirildi. 

- Web sayfamız üzerinden üyelerimizin taleplerini ve sorularını anında karşılayabileceğimiz 
ve cevap verebileceğimiz canlı destek uygulaması kapsamında çalışmalar yürütüldü. 



 

 

- Kış döneminde Odamızda staj eğitimi alan öğrencilerin iş programı yapıldı. 
- 20 Ocak 2022 tarihinde;  Sigorta acentelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen istişare 

toplantısı ile ilgili organizasyon çalışmaları yürütüldü. 

- 21 Ocak 2022 tarihinde;  2022 yılı için Bayındırlık İnşaat Birim fiyatlarına yapılan zamların 

değerlendirilmesi amacıyla 1., 2., 3., 6. Ve 18. Meslek komiteleri üyelerinin katılımlarıyla 

istişare toplantısı gerçekleştirildi.  

- 25 Ocak 2022 tarihinde;  17. Meslek Komitesi üyelerimiz ve Servisçiler Odası yetkililerinin 

katılımlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.  

- 27 Ocak 2022 tarihinde;  Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatiflerinin katılımlarıyla 

gerçekleştirilen istişare toplantısı ile ilgili organizasyon çalışmaları yürütüldü. 

- Toplumsal Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında görev alacak temsilci 

talebi üzerine çalışmalar yürütüldü. 

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında görev alacak temsilci talebi üzerine 

çalışmalar yürütüldü. 

- Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Toplantısında görev alacak temsilci talebi 

üzerine çalışmalar yürütüldü. 

- UKOME Kurul Toplantısında görev alacak temsilci talebi üzerine çalışmalar yürütüldü. 

- Karamürsel İlçesi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev alacak temsilci talebi 

üzerine çalışmalar yürütüldü. 

- Odamız faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi amacıyla bakım ve onarım kapsamında Trafo 

bakım çalışmaları gerçekleştirildi. 

- Ocak ayı içerisinde yeni kayıt olan 154 Odamız Üyesine kuruluş sms’i gönderildi. 

 

 

 
 
 
Ocak ayı itibariyle, 154 firma ya da kuruluşun Odaya kayıt işlemi gerçekleştirilirken, 47 firma ya da 
kuruluşun ise kayıt silme işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 
Ocak ayında kayıt yaptıran firma ya da kuruluşların; 94’ü Limited Şirket, 10’u Anonim Şirket, 24’ü Şahıs 
Firması, 2’si Şahıs Şubesi,  16’sı Limited Şirket Şubesi, 8’i Anonim Şirket Şubesidir. 

 
Aynı ay içerisinde kaydını sildiren firmaların ise; 15’i Limited Şirket, 7’si Anonim Şirket, 9’u Şahıs Firması, 
12’si Limited Şirket Şubesi, 4’ü Anonim Şirket Şubesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SİCİL SERVİSİ 

 



 

 

2022 Ocak Ayı İtibariyle Açılıp Kapanan Şirket İstatistikleri  
(Oda Kaydı Verilerine İstinaden Şirketlere Göre Dağılım) 

 

Açılan Şirket Sayısı 
2021 

Ocak 

2022 

Ocak 
Kapanan Şirket Sayısı 

2021 

Ocak 

2022 

Ocak 

Şahıs Firması 31 24 Şahıs Firması 6 9 

Limited Şirket 114 94 Limited Şirket 7 15 

Limited Şirket Şubesi 20 16 Limited Şirket Şubesi 7 12 

Anonim Şirket 14 10 Anonim Şirket 5 7 

Anonim Şirket Şubesi 13 8 Anonim Şirket Şubesi 7 4 

Şahıs Şubesi 2 2 Şahıs Şubesi - - 

Banka Şubesi - - Banka Şubesi - - 

Kollektif Şirketler - - Kollektif Şirketler - - 

Kollektif Şirketler 

Şubesi - - 

Kollektif Şirketler  

Şubesi - - 

Kooperatifler - - Kooperatifler - - 

Komandit Şirketler - - Komandit Şirketler - - 

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

TOPLAM 194 154 TOPLAM 32 47 

 
2022 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Oda Sicil Servisi tarafından; 433 adet Faaliyet Belgesi, 1 adet Ticari 
İkametgah Belgesi, 85 adet Oda Kayıt Sureti, 73 adet Sicil Tasdiknamesi, 8 adet Ortaklık Durum Belgesi, 
5 adet Suret Tasdiki, 79 adet Firma Durum Belgesi, 5 adet Yetki Belgesi ve 77 adet İhale Yasaklılık Belgesi 
düzenlenmiştir. 
 
Aynı ay itibariyle yapılan Muhtelif Tescil İnceleme ve Tescil Adedi 378 olmuştur. Aynı ay itibariyle servis 
tarafından 455 adet ilgili kurumlara bilgilendirme amaçlı yazı gönderilmiştir.  
 
8 adet BAĞ-KUR formu onaylama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 
Oda Sicil Servisi tarafından hazırlanan 1 Şubat 2022 tarihli rapora göre, aynı tarih itibariyle Faal Üye 
sayısı 11.484, tasfiye halindeki üye sayısı ise 489 olarak gerçekleşmiştir. 
 

 
 
 

 

 5 Muhtelif kuruluşun talep ettiği 77 kalem malzemenin fiyat araştırması yapılarak ilgililere bilgi 
verildi. 

 Ay içerisinde İç Ticaret Servisince 3 adet yazışma yapılmıştır. 

 1 adet Bilirkişi Raporu yapılan tespit ve incelemeler neticesinde tanzim edilerek ilgili kuruluşa 
bildi verildi.  

 1.267,00 TL tutarında (KDV hariç) 1 adet tafura tasdik edildi. 

 8 adet “K” türü yetki belgesi düzenlendi. 

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

 322 adet araç ilavesi işlemi yapıldı. 

 8 adet araç düşümü işlemi yapıldı. 

İÇ TİCARET SERVİSİ 

 



 

 

 11 adet devir işlemi yapıldı. 

 6 adet dönüşüm işlemi yapıldı. 

 476 adet sürücü, 2 adet şirket, 1 adet servis olmak üzere 479 adet Sayısal Takograf Kartı 
başvuru işlemi onaylandı. 

 
 

 
 

 Kandıra Manda Yoğurdu Coğrafi İşaret tescili çalışmaları yürütüldü. Başvuru raporu revizesi 
sisteme yüklendi 

 İzmit Simidi Coğrafi İşaret Tescili çalışmaları yürütüldü. 

 2021 Yılı Çalışma Raporu yayını çalışmaları yürütüldü. 

 İş Dünyası 151. sayısı hazırlanarak web sayfasında yayınlandı. 

 UNDP Kadın Dostu Dijitalleşme Projesi Kocaeli İli Araştırması zoom toplantısına katılım 
sağlandı. 

 KDV revizesi hususunda ilgili kurumlara yazı yazıldı. 

 Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. 

 Munzam Aidatları hususunda ilgili kurumlara yazı yazıldı. 

 Başkan Meclis konuşması metni hazırlandı. 

 Meclis Sunumu hazırlandı. 

 Faaliyet Raporu hazırlandı. 

 Sorumlu Emlak Danışmanlığı Sınavı hazırlıkları yürütüldü. 

 TOBB tarafından düzenlenen Dış Ticaret İstihbaratı Eğitimlerine katılım sağlandı. 

 Dış Ticaret Bülteni hazırlanarak web sayfasında yayınlandı. 

 Kırgızistan Ülke Raporu hazırlanarak web sayfasında yayınlandı. 

 WEB-MESAJ TAKİP SİSTEMİ takip edildi. 

 P plaka süreçleri ile ilgili çalışmalara devam edildi. (arıza, kaza vb. yazıları) 

 İş Makinesi, Kapasite Raporu, Bilirkişi, Yerli Malı ve Fiili Tüketim Belgesi konularında 
bilgilendirmelere devam edildi. 

 Resmi Gazete ’de üyelerimizi ilgilendiren konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

 Web duyuru, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, kanuni düzenlemeler vb. konularda 
bilgilendirmeler yapıldı. 

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

 Resmi Gazete günlük olarak takip edilerek kurumumuz ve üyelerimiz ile ilgili hususlar gözden 
geçirildi. 
 

Ocak ayı itibariyle Odamız kanalıyla toplam (56.915.891 TL) 3.657.859 Euro değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. Ocak ayı itibariyle yapılan ihracatın yüzde %29’u İtalya’ya, %15’i Bulgaristan’a, %6’sı 
Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye)’ye, %’6’sı Fas’a, %4’ü Irak’a ve %40’ı diğer ülkelere yapıldı. 
 
2021 yılı Ocak ayında Odamız aracılığıyla (21.306.806 TL) 2.520.237 Euro değerinde ihracat 
gerçekleşirken, 2022 yılı Ocak ayında yüzde % 45 oranında artış ile 3.657.859 Euro değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. 
 
Odamız aracılığıyla yapılan ihracatta, 2021 yılı Aralık ayına göre % 4 oranında düşüş görülmektedir. 
Odamız aracılığıyla yapılan ihracat 2021 yılı Aralık ayında 3.849.742 Euro olarak gerçekleşmişti. 

ARAŞTIRMA VE DIŞ TİCARET SERVİSİ 

 



 

 

2022 Yılı Ocak 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 dağılımına baktığımızda; 2022 Ocak 
ayında MEDOS üzerinden, 212 adet Menşe Şahadetnamesi, 74 adet A.TR Serbest Dolaşım Belgesi, 158 
adet EUR.1 Dolaşım Belgesi, 10 adet EUR.MED Dolaşım Belgesi onaylandı. 
 
21 Adet İş Makinesi Tescili, 27 adet P Plaka, 5 adet Ekspertiz, 8 adet Kapasite Raporu Belgesi 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. Ocak 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. 
KOCAELİ TİCARET ODASI 

Aylar 

(Bin 

Euro) Aylar (Bin Euro) 

Ara.20 3.453 Tem.21 3.598 

Ock.21 2.520 Ağu.21 3.031 

Şub.21 5.238 Eyl.21 7.531 

Mar.21 5.380 Ekm. 21 3.320 

Nis.21 4.132 Kas. 21 3.487 

May.21 2.601 Ara. 21 3.849 

Haz.21 4.644 Ock. 22 3.657 

29%

15%

6%6%
4%

40%

İTALYA BULGARİSTAN

Suriye Arap Cum. (Suriye) FAS

IRAK DİĞER


