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ODAMIZ SANAL İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ETKİNLİĞİ
26 ÜLKEDEN 364 İŞ GÖRÜŞMESİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pandemi döneminde insan hareketliliği ile birlikte yavaşlama gösteren mal ve 
hizmet ticaretinin ülkemiz lehine artışını sağlamak adına çalışmalar yürüten 
Odamız Doğu Marmara ABİGEM ile birlikte Avrupa İşletmeler Ağı programı 
kapsamında Co-Matching sanal ikili iş görüşmeleri etkinliğini kez düzenledi.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden firmalar 
Türkiye pazarından stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari 
ve teknolojik iş birliği yapmak amacı ile etkinliğe katılım sağladı.

Katılımının ücretsiz olduğu Co-Matching İkili İş Görüşmeleri 
Etkinliği kapsamında; Makina İmalatı, Metal & Metal İşleme, 
Plastik & Kauçuk, Otomotiv & Otomotiv Yan Sanayi, Kimya, 
İnşaat & Yapı  Malzemeleri, Enerji, Elektrik – Elektronik, Gıda, Mobilya, 
Turizm   ve Gayrimenkul s ektörlerinden firma temsilcileri yer aldı. 

Geride kalan iki yılda 19 ülkeden 97’nin üzerinde yabancı 
firmanın katılımıyla 684 iş görüşmesi gerçekleştirildi. 2020 
yılında üçüncüsü gerçekleşen etkinlikte; 159 yerli firmanın ve 
Arnavutluk,  Bangladeş,  Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, 
Almanya, Gana, Yunanistan, İtalya, Kosova, Letonya, Litvanya, Kuzey 
Makedonya, Hollanda, Nijerya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, 
Sırbistan, Slovakya, İspanya, İngiltere ve Özbekistan olmak üzere 
çok sayıda firmanın katılımı ile 364 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Co-Matching İkili İş Görüşmeleri ile ilgili değerlendirmede 
bulunan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut : İçinde
         bulunduğumuz pandemi sürecinde durma noktasına gelen ticarete yeni 
bir soluk ve ivme kazandıran etkinliğimizle Kocaeli’yi dünya ile yarışır bir 
merkez haline getirdik. Ülkemiz iş dünyasını tek bir noktadan ve online
olarak uluslararası pazarlarla buluşturduk. Kocaeli iş dünyasının
yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimizde; inşaat- yapı malzemelerinden
, makina imalatına, metal işlemeden, plastik- kauçuk’a, otomotivden kimya
 sektörüne 364 iş görüşmesi gerçekleşmiş ve gerçekleşen görüşmelere 
14 tercüman eşlik etmiştir. İlimiz ve bölgemiz için ilk olma 
özelliği taşıyan etkinliğimizin gerçekleşmesinde işbirliği 
yaptığımız Doğu Marmara ABİGEM ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı’na teşekkürlerimi sunuyorum. dedi.
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TOBB’un online olarak gerçekleştirdiği Marmara Bölge toplantısına katıldığını belirten Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, ‘Bölge Odalarıyla birlikte ortak sorunları dile getirdiklerini ifade ederken Eylül ayında yapılan faaliyetlerden örnekler verdi. 
Odamız Meclis üyelerinin çeşitli konularda görüşlerini açıkladıkları Eylül Ayı Meclis Toplantısında; Ermenistan’a karşı haklı dava-
sında Kocaeli İş dünyasının Azerbaycan’ın yanında olunduğu mesajı verildi.

İlimizin yaşam ve ticaret merkezi olan, binlerce insanın kullandığı Yürüyüş Yolu’nun çehresini 
değiştirecek projenin sunumu Odamız ev sahipliğinde bölge esnafımızın da katılımıyla gerçekleştirildi.
 
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yer aldığı toplantıda projenin 
Mimarı Mucip Ürger projenin detaylarını esnafa aktardı. Büyük memnuniyetle karşılanan ve aynı zamanda proje sunumu 
sonrası fikirleriyle birlikte önerileri de alınan bölge esnafı, Başkan Büyükakın’a ortaya koyulan emek için teşekkür etti.

Odamız Konferans salonun da gerçekleştirilen toplantıda, bölge esnafına yapılacak projenin tüm detayları aktarılırken, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Öncelikle böyle bir proje için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Beye ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum. Böylesi önemli bir proje, yapım öncesi bölge esnafıyla paylaşıldığı için ayrıca teşekkür etmek 
isterim” dedi.
 
Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen  Mengüç, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık’ın da 
yer aldığı toplantıda, söz alan esnafların sorularına Başkan Büyükakın ve Mimar Ürger detaylı bir şekilde cevap 
verdi. Yürüyüş yolu projesinin tüm aşamalarına da değinilen toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.    

ODAMIZ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA 
AZERBAYCAN’A DESTEK MESAJI

İZMİT YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİ 
BÖLGE ESNAFINA ODAMIZDA ANLATILDI

Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan Başkanlığında toplanan 
Eylül Ayı Meclis toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verildi. 
Burhan Kasım Meclis Salonuna Türkiye ve Azerbaycan Bayrakları 
asılırken fonda Azerbaycan Kahramanlık türküleri seslendirildi. 
Kocaeli Üniversitesinden Prof.Dr. Yusuf Bayraktutan’ın genel 
ekonomik gelişmelerle ilgili sunum yaptığı meclis toplantısında 
maske, mesafe ve  hijyen kurallarına özen gösterildi. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, aylık faaliyet 
raporu konuşmasında maske ve mesafe kuralları konusunda 
özellikle hizmet sektöründe faaliyet göstere n işletmelerin 
daha hassas olması gerektiğini vurgularken, ‘Kardeş ülke 
Azerbaycan’da yaşanan savaşta hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allahtan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar diledi.
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FETHİYE CADDESİ PROJESİ BÖLGE ESNAFINA
ODAMIZDA ANLATILDI

GALERİCİLER SİTESİ ESNAFININ
TEŞEKKÜR KAHVALTISINA KATILDIK  

İzmit Belediyesi’nin Fethiye Caddesinde yapacağı yeni 
düzenlemelerin tanıtım toplantısı cadde esnafının da 
katılımıyla Odamızda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı 
Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, 
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri, birinci seçilen projenin 
mimarları Mehmet Cemil Aktaş, Pınar Kesim Aktaş, STK 
Temsilcileri ve Fethiye Caddesi esnafının katıldığı toplantıda 
proje çeşitli yönleriyle esnafa anlatıldı. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut toplantının açılış konuşmasında, 
‘“Fethiye Caddesi projesinin kentimizi eski günlerine tekrar 
döndüreceğine inancımız tam. Biz Kocaeli Ticaret Odası 
olarak belediyemizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya 
devam edeceğiz. Siz değerli ‘‘Fethiye Caddesi esnafımız da 
projeye dair fikir ve önerilerinizi belirterek projeye katkıda 
bulunabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.
 
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kent 
merkezi bizim için önemli. Kent merkezinin çekim merkezi 
olabilmesi için kaliteli mekânlar olmalı. Bunun için de çevre 
düzenlemesinin gerçekten şık ve yerinde olması gerekiyor.’ 
dedi. Konuşmaların ardından 59 proje arasında birinci 
seçilen projenin mimarları Mehmet Cemil Aktaş ve Pınar 
Kesim Aktaş tarafından proje sunumu gerçekleştirildi. 
Sunumda Fethiye Caddesi ve caddeye bağlı ara sokaklarda 
ışıklandırma, dinlenme alanları, dükkân tabelaları ve 
zemin gibi birçok detay bölge esnafıyla paylaşıldı.

Kocaeli Motorlu Araç Satıcıları Kooperatifi ve Oto 
Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı’nın ev sahipliğinde 
Kocaeli Oto Ticaret Merkezindeki esnafın sorunlarına gös-
terilen duyarlılık sebebiyle teşekkür kahvaltısı düzenlendi.

Kahvaltıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Yönetim Kurulu Başk an Yardımcımız Volkan 
Yılmaz, 12. Komite (Motorlu Taşıtlar Otomotiv ve Yedek 
Parça) Başkanı Serkan Karakadılar, Kocaeli Büyükşehir
 Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Galericiler Sitesi olarak 
bilinen Kocaeli Oto Ticaret Merkezi esnafı katılım gösterdi.

Kocaeli Motorlu Araç Satıcıları Koopetatifi ve Oto Ticaret Merkezi  Başkanı Fahrettin Batı 
konuşmasında, 2.El Oto alım satımında yapılan düzenlemelerle sektörümüzde yeni bir döneme giriyoruz. 
Kocaeli Oto Ticaret merkezimizde müşterilerimize pandemi kurallarını titizlikle uygulayarak hizmet veriyoruz. 
Sitemizin alt yapı sorunları Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle çözüldü. Büyükşehir Başkanımız Tahir
 Büyükakın ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’e katkıları için teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantımıza katılan 
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’a da başta sektörümüzdeki değişiklikler, Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Sınavları ve Galericiler Sitesinin İmar sorunlarına gösterdiği çözüm bulma gayreti ve desteği için teşekkür ederim dedi.
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:  
‘TÜRKİYE BU TÜMSEĞİ DE AŞACAK’

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Covid-19’un ekonomiye verdiği zarar tartışılırken, bu süre-
ci en az hasarla atlatmak için kapsamlı çalışmalar da de-
vam ediyor. İstihdamın ve üretimin bel kemiği olan iş dün-
yasının sorunlarına çözüm bulmak ve gerekli tedbirlerin 
alınması adına çalışmalarında hız kesmeyen TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsalar) hükümet ile iş dünyası arasında köprü 
görevi görmeye devam ediyor. Bu sürecin nasıl ilerlediğine 
dair soruları TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıkoğlu Finans 
Kocaeli gazetesi için cevapladı.  İlimiz ve ülkemiz ticareti ile 
ilgili birçok konunun ele alındığı röportajda Hisarcıklıoğlu;  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet  Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem 
Gülenç ile Odamıza ziyaret gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ile 
Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat Barış, İbrahim Atalay 
ve Yusuf Erenkaya ziyarete ev sahipliği yaptılar. Ziyarette İzmit kent içinde yapılacak düzenlemeler Fethiye Caddesi projesi ile 
İZMEK Meslek edindirme kursları ve kentimizle ilgili genel konular görüşüldü. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ziyaretinde yapmak 
istedikleri çalışmalar ve projelerde Odamızla birlikte hareket edileceğinin bilgisini verdi ve işbirliğinin arttırılmasını istediklerini vurguladı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ziyarette yaptığı değerlendirmede İzmit kent merkezinde yapılacak düzen-
lemelerin esnafın yaşamını kolaylaştırması ve işlerinin gelişimine katkıda bulunmasına vurgu yaparak, ‘Geçtiğimiz gün-
lerde Büyükşehir’in yürüyüş yolu projesi KOTO’ da düzenlenen toplantıyla esnafımıza tanıtıldı. Fethiye Caddesi projesi-
nin de tanıtımı konusunda yapılacak çalışmaların cadde esnafına anlatılması için KOTO olarak destek verebiliriz. Meslek 
Edindirme ve İstihdamla ilgili yapılacak projelerde de işbirliği yapılabilir. Ayrıca Özel KOTO Kolejinde meslek kursları-
na katılanları pratik yapması sanayiye istenen vasıfta eleman yetiştirilmesi konusunda ortak çalışma yapılabilir’ dedi.

“Türk iş dünyası umutsuzluğa kapılmadan ülkemiz için daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edecek. Biz de 
TOBB olarak 81 İl ve 160 İlçedeki Odalarımız ve Borsalarımız ile 60 Sektör Me   clisimiz kanalıyla sahadaki durumu 
hükümetimize en hızlı şekilde aktararak ekonomi yönetimimizin karar ve icraat süreçlerine en kapsamlı desteği 
verdik. Para piyasalarındaki dalgalanmaların ülkemizin ve reel sektörümüzün vizyonunu ve hedeflerini menfi 
etkilemesine izin vermemeliyiz. Türkiye bu tümseği de aşacak ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecek.” dedi.
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ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİ ODAMIZDA 
BİRARAYA GELDİ

KOCAELİ VALİSİNDEN ODAMIZA 
İADE-İ ZİYARET

Kocaeli de bulunan özel okul yöneticileri Odamız 15. Meslek 
Komitesi’ nin daveti ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 
Özel okulların sorunları, pandemi ile ilgili alınan tedbirler ve 
Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı son açıklamalar ile ilgili değer-
lendirmeler yapıldı. 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen 
değerlendirme toplantısına; Atafen Koleji, Bahçeşehir Koleji, 
Beşsekiz Ortaokulu, Birey Koleji, Bilgili Kültür Okulları, Bilnet 
Eğitim Kurumları, Bilgi Küpü Koleji, Çocuk Kasabası Anaokulu, 
Doğa Koleji, Final Eğitim Kurumları, İlk Karar Eğitim Kurumları, 
İzmit Fatih Akşam Lisesi, İzmit Koleji, İstek Okulları, Kavram 
Koleji, Kokpit Koleji, My Kolej, Nesibe Aydın Koleji, Seymen 

Koleji, Safir Koleji, Sınav Koleji, Yahya Kaptan Koleji katılım 
göstermiştir. Değerlendirme toplantısı sonrası yapılan basın 
açıklamasıyla:“Koronavirüs salgınından dolayı sektörde yaşa-
nan sıkıntılar ele alınmış ve ülkemizin eğitim öğretimine katkı 
sunmak,  olduğunu, tüm dünyanın ve ülkemizin geçmekte ol-
duğu bu zor süreçte özel okullar olarak her zaman öğrenci-
lerimizin yanında olacaklarından, onların eğitimi için hiçbir fe-
dakârlıktan kaçınmayacaklarında ve bu zor sürecin atlatılması 
için velilere her türlü desteği sunacaklarını,ifade etmişlerdir.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un Odamızı ziyaretinde 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis 
Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Abdurrahman 
Çuhadaroğlu, Ziya Uludüz ve Yusuf Erenkaya bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Odamız ziyaretinde 2 ay önce 
atandığı Kocaeli’yi her yönüyle tanımaya çalıştığını ve pan-
demi nedeniyle alınan tedbirlerin son dönemde vakala-
rın artması ile artırıldığını vurguladı. Kocaeli’nin ekono-
mik potansiyelinin ülke çapında önemli bir yeri olduğunu 
ifade eden Vali Yavuz, Kocaeli’de geliştirilecek alanların ol-
duğunu, bunların başında da hizmet sektörü ve turizm ol-
duğunu belirtti. Doğal güzellikleri olan bir Kocaeli’nin turizm 

potansiyelinin geliştirileceğini paylaşan Vali Yavuz, ülke kalkın-
ması için önemli olan her alandaki sanayi üretiminin durma-
ması gerektiğini, yatırımlarla istihdam yaratılması gerektiğini, 
tarım sektörünün de desteklenmesi konusunda çalışmaların 
geliştirilmesi için İş dünyası ve STK’larla işbirlikleri ve projeler ya-
pılacağını, başlamış olan çalışmaların da tamamlanacağını ekledi.
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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİM 
SÜRECİ HIZLANIYOR

KANDIRA’DA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÜRETİM TEŞVİK 
PROJESİ İMZA TÖRENİNE KATILDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TÜBİTAK ziyaretinde, Odamızın da içinde olduğu anlaşma kapsamında Kandıra’da hayata 
geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi protokolü imzalandı. 

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol ile 10 yıllığına TÜBİTAK’ın ArGe çalışmalarını ve formüllerini 
yapacağı bitkisel ilaç, bitkisel kozmetik ve bitkisel takviye gıda üretimi gerçekleştirilecek.

Kandıra ilçemize çarpan etkisi ile 5 yılda yaklaşık 80 milyon TL kazandıracak projeyle Kocaeli, ilaç ve kozmetik hammadde üreti-
minin merkezi haline gelecek. Biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiriciliği, toprak analizi yapılan bin 200 dönüm alanda 87 çiftçi 
tarafından yapılacak.

SEKAPARK A.Ş. ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında Tıbbi ve Aromatik İşletme Merkezi (TABİM) kurulacak.

Kocaeli Ticaret Odası olarak, protokol kapsamında üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlara sunulmasının 
önünü açılmasına yönelik çalışmalara başladık. Proje ile ilgili açıklama yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut: ‘ Türkiye’nin en önemli üretim ve lojistik kenti olan ilimizde gerçekleştireceğimiz çalışmayı oldukça önemsiyo-
ruz. Katma değerli tarımsal üretim hem Kandıra ilçemize hem de ilimize farklı bir soluk kazandıracak. TÜBİTAK ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğinin kısa sürede sonuca ulaşması için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız.’ dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kandıra’ya 5 yılda 80 mil-
yon lira katkı verecek olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi 
Namazgah Kültür Merkezi’ndeki imza törenine katıldı. Pandemi nedeniy-
le anlaşma sağlanan 87 üreticiden sadece 10 üretici ile protokol imzalandı. 

Odamızın da desteklediği Projede 87 üretici ile anlaşma sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle 1200 hektar alanda tıbbi ve aromatik bitki ekimi
yapılacak.

Protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet  Ellibeş,  MHP İl Başkanı Aydın 
Ünlü Büyükşehir Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve üreticiler katıldı. 
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GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI DERNEĞİ İLE ÖZEL
YURTLAR DERNEĞİ’NDEN ODAMIZA ZİYARET

SUMOTAŞ BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN TÜRKER’İ
ODAMIZDA AĞIRLADIK

GENÇ MÜSİAD VE İŞ BANKASI MÜDÜRÜ
CAN’DAN ODAMIZA ZİYARET

İlimizin istişare noktası olan Odamız çeşitli kurum ve kuruluşları 
ağırlamaya bu ayda devam etti. Önce ilimize yeni atanan İş Bankası 
Kocaeli Şube Müdürü Kemal Can Odamıza ziyaret gerçekleştirdi. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın 
Doğan ile Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz ve Hüseyin Gezer ve 
Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Erenkaya ziyarete ev sahipliği yaptı. 
İş Bankası Kocaeli Şube Müdürü Kemal Can ile Müdür Yardımcısı 
Şerife Türetmiş İnce ziyaretlerinde genel ekonomik gelişmeler ile İş 
Bankasının bankacılık işlemleri konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Akabinde Genç MÜSİAD heyeti ziyaret gerçekleştirdi.  Genç MÜSİAD 
Başkanı Muhammed Seydaoğlu, Başkan Yardımcıları Recep Çelik ve Onur 
İbrahimoğlu ile Yönetim Kurulu Gökhan Çakır’ın ziyaretinde Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Başkan 
Yardımcıları Volkan Yılmaz ve Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Erenkaya da ev sahipliği yaptı. 
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret hediye takdimi ile son buldu.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 
Kocaeli İl Temsilcisi Şaban Arlı ve Özel Öğrenci Yurtlar Derneği 
Başkanı Cihan Şenses Odamıza ziyaret gerçekleştirdi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile tanışan Türkiye Harp Malülü  Gaziler, Şehit, 
Dul ve Yetimleri  Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Şaban Arlı (Şehit 
Jan.Er Emre Kaan Varlı’nını babası) ve beraberindeki heyet 
dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ile görüşen İzmit Özel Yurtlar 
Derneği Başkanı Cihan Şenses ve beraberindeki heyette 
yeni eğitim yılı öncesinde başta pandemi önlemleri ve kamu 
kurumlarıyla ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular.

SUMOTAŞ SS. Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif 
Başkanlığına seçilen Hüseyin Türker ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini Odamızda ağırladık.  SUMOTAŞ 
Başkanı Hüseyin Türker ve Yönetim Kurulu Üyeleri  
Şükrü Oktay ve Emre Çakır’ı Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Başkan Yardımcımız 
Volkan Yılmaz ağırladı. SUMOTAŞ başkanı 
taşımacılık sektörünün sorunları ile ilgili bilgi verdi.  
Ziyarette Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut SUMOTAŞ Başkanı Türker ve Yönetimini 
kutlayarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.
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İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRÜ TAŞDELEN’DEN 
ODAMIZA ZİYARET

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ YILMAZ
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

ODAMIZA YENİDEN REFAH PARTİSİ
HEYETİNDEN ZİYARET

İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’i Odamızda ağırladık. Ziyarette 
Kocaeli’nin kültür varlıkları ve turizm potansiyeli ile ilgili bilgiler veren 
İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Müze Müdürü Serkan 
Gedük, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz ve Meclis Üyesi Serkan Akyıldız’la yapılacak 
işbirliği ve projelerde birlikte çalışabileceklerini vurguladılar.  İl Kültür 
Turizm Müdürü Fatih Taşdelen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’a ziyaret anısına Kasrı Hümayun rölyefini takdim etti.

Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz yaz dönemi çalışmaları kapsamında 
Odamızı ziyaret etti.
 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın Odamızı ziyaretinde AK Parti 
İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, İlçe Yöneticileri Yusuf Taşer ve Önder 
Karakaş ile İzmit Belediye Meclis Üyesi Vedat  Yoldaş da eşlik etti.

Ziyarette Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet 
Akif Şen, Murat Barış ve Yusuf Erenkaya ile Meclis Üyesi Kadir Çetin 
ve 10.Komite Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız ev sahipliği 
yaptı. TBMM çalışmasına ara verilmesi nedeniyle Kocaeli Genelinde 
çalışma ziyaretleri yaptıklarını belirten Kocaeli Milletvekili Mehmet 
Akif Yılmaz, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’tan son 
dönemde yapılan çalışmalar ve genel ekonomik konularda bilgi aldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’i Odamızda ağırladık. Ziyarette
Kocaeli’nin kültür varlıkları ve turizm potansiyeli ile ilgili bilgiler veren İl 
Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Müze Müdürü Serkan Gedük, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz ve Meclis Üyesi Serkan Akyıldız’la yapılacak işbirliği ve projelerde 
birlikte çalışabileceklerini vurguladılar. İl Kültür Turizm Müdürü Fatih 
TaşdelenOdamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’a ziyaret anısına 
Kasrı Hümayun rölyefini takdim etti.
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KOCAELİ’NİN İLK KADIN KOOPERATİFİ KARKAD’IN 
RESTORAN-SATIŞ YERİ AÇILDI

BAZI MAL VE HİZMETLERDE UYGULANAN KDV
ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIMINA
İLİŞKİN İŞYERİ RUHSATLANDIRMA İSTİŞARE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız üyesi, Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi KARKAD’ın, 
(S.S.KADIN GİRİŞİMİ KARTEPE KADINELİ ÜRETİM VE 
İŞLETME KOOPERATİFİ)  Acısu Mahallesi’nde Kartepe 
Belediyesi tarafından yaptırılan restoran ve satış ofisi 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

Odamız kadın girişimcilerinin de açılışa iştirak ettiği 
restoran-satış ofisinde, KARKAD bünyesinde Kartepeli 
kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılacak, 
aynı zamanda kahvaltı-restoran hizmetleri sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada;  
yolcu taşımacılığı, düğün, nikâh organizasyonu, konut 
bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf
hizmetlerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e 
indirildiğini duyurdu. KDV oranlarının 
indirilmesine ilişkin 2812 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Odamız pandemi sürecinde de üyelerinin taleplerine 
cevap vermeye devam ediyor. Bilindiği üzere 15 Ağustos 
2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
yetki belgesi almak için gerekli şartlar belirlenmiştir. Bu 
şartlardan biri olan <iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 
bulunması> ile ilgili Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut ve Başkan Yardımcımız Volkan Yılmaz’ın 
ev sahipliğinde İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel 
Solakoğlu, Etüt ve Proje Birimi Yetkilisi, İzmit Oto Galericiler 
Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin katılımı ile 
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Verimli geçen toplantıda 
üyelerimizin yaşadığı sorunlar değerlendirilmiş ve ruhsat 
alım sürecinin hızlandırılması adına istişare edilmiştir.
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Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu olan Odamız 
üyelerini her türlü konuda bilgilendirmeye ve yaşanan 
tüm gelişmelerden anında haberdar etmeye devam 
ediyor. Bilindiği gibi ikinci el motorlu kara taşıtı alımı 
satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek olanlara yetki 
belgesi alma zorunluluğu ve buna bağlı olarak da Mesleki 
Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Buna 
istinaden Odamız üyelerinin talepleri doğrultusunda, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tehlikeli 
ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak 

üzere kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) tarafından Odamız 
işbirliğinde sınavlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Bu kapsamda 5-10 Eylül 2020 tarihleri arasında 
Odamızda Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Yapan 
veya yapacak olanların “Mesleki Yeterlilik Belgesi” 
almasına yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı 
gerçekleştirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgelendirme 
sınavlarına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. 

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI ODAMIZDA YAPILDI

Taşınmaz Ticareti›ne dair düzenleme (yönetmelik) 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 5 Aralık 
2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik, Hâlihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti ile uğraşan işletmelerden yeni şartların talep 
edilmeyeceğini; ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile 
yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, 
gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da
Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz 
ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda “Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.

Bu kapsamda Odamız üyelerinin talepleri doğrultusunda Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik belgesi 
sınavları düzenlemeye başlamıştır. Mesleki yeterlilik belgesi sınavlarının 2.’ si Ağustos ayında Odamızda 
gerçekleştirilmiştir, başvuruları almaya devam eden Odamız Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarına devam etmektedir.

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI VE EMLAK DANIŞMANI 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI ODAMIZDA 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
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Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığınca; ülkemiz ihracatının arttı-
rılması vizyonuna ve kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı sağlayacak şekilde, kadın girişimcilerimize yönelik fiziki 
bir network kurmak amacıyla “Türkiye Kadın Girişimci Online Networkü” Projesi hayata geçirilmişti. İhtiyaç duyuldukça tüm il-
lerimizde yapılmak üzere planlanan toplantılar Covid-19 virüsü gözönünde bulundurularak elektronik ortama alınmıştır. Bu 
programa istinaden düzenlenen “Türkiye Kadın Girişimci Online Networkü” Kocaeli toplantısı 23 Eylül’de gerçekleştirilmiştir. 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı Özge AKKIZ’ın sunduğu prog-
ramda; Ticaret Bakanlığının gerek ihracat destekleri, gerek pazara giriş destekleri gibi tüm desteklerin kısaca ihracat yapa-
caklara tüm olanaklar ve nasıl müşterilere ulaşacakları konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Özge AKKIZ aynı zamanda;  ihra-
cat yapmak isteyen kadın girişimcilerin bağlantıya geçmeleri ve incelemeleri gerektiğini düşündüğü platformları da sıraladı. 

Bunlardan bazıları:

AVRUPA BİRLİĞİ - WEgate Platformu
Platform aracılığıyla üyeler kendi sektörlerinde çalışan diğer kadınları bulabilmektedirler. Yeni gelişmeler ve 
kadın girişimciliği organizasyonları tarafından Avrupa’da düzenlenen etkinlikler konusunda da düzenli ola-
rak e-posta yoluyla bilgi paylaşımı yapılıyor. Network kurulması amacıyla üyelerin iletişim bilgileri diğer üyeler-
le paylaşılmaktadır. Mesaj ve sohbet özelliği kullanılarak da karşılıklı iletişime geçilmesine olanak sağlanmıştır.

ITC – SheTrades: 3 milyon kadın girişimcinin platform üzerinde bir araya getirilmesi hedefleniyor. Web sayfasın-
da; online B2B pazar yeri, ücretsiz online eğitimler, yüz yüze çalışma grupları, eğitim ve seminerlere ilişkin duyuru-
lar, ilgili ülkelerdeki kamu ihale ilanları, bilgi paylaşımı için forum gibi birçok konuda faydalı bir kaynak niteliğinde.

Küresel İşletmelerin Kadın Liderleri Derneği (FCEM - Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales) 
B2B Ağı: 5 milyon kadın işletmeci ve girişimciye hitap eden Fransa merkezli, 120’den faz-
la ülkede faaliyet gösteren platform iş dünyası için faydalı bir kaynak niteliğindedir. https://bidsnet.org/

KÜRESEL BİR NETWORK: WEConnect International : Ortaklık payının en az yüzde 51’ine kadınların sa-
hip olduğu ve aynı zamanda kadınlar tarafından yönetilen şirketleri belirleyip çok uluslu dev şirketler-
le bir araya getiren bir platform. Firmalar belirlenir, yeni pazarlara erişim konusunda hazır olup olmadıkla-
rı tespit edildikten sonra bu firmalar sertifikalandırılır. Sertifika alan firmalar 7 binden fazla tedarikçinin ve dev 
alıcı firmanın bulunduğu online network platformuna dahil edilir. Türkiye sertifikaya başvurabilen üye ülkelerdendir.

TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİ ONLİNE NETWORKÜ 
KOCAELİ TOPLANTISINA KADIN
GİRİŞİMCİLERİMİZ KATILDI

HABERLER
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DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ 

YENİ ÜYE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 
Odamız işbirliğinde 14-15 Ekim 2020 tarihlerinde “Dış ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştiri-
lecektir. Gerçekleştirilecek seminerlere ilişkin taslak programlar aşağıda yer almaktadır. Video konfe-
rans yöntemiyle gerçekleştirilecek seminerlere katılım detay bilgi www.koto.org.tr adresimizde yer almaktadır.

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri – 14 Ekim 2020
14:00 - 15:00 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
14:00 - 14:20 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile 
Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri
14:20 - 14:40 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E-ticaret 
Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
14:40 – 15:00 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Kısıtlamalarının Desteklenmesi,
15:00 – 16:00 Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri – 15 Ekim 2020
14:00-15:00 Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları
15:00-15:45 E-ticaret/E-ihracat Uygulamaları
Tüm Üyelerimizin istifadelerine sunulur.

Odamızın 2020 yılı itibariyle başlattığı ve hizmetlerin yerinde anlatıldığı ‘Yeni Üye Bilgilendirme Eğitimleri” kaldığı yerden de-
vam ediyor. Yeni kayıt olan Oda üyelerine yönelik gerçekleşen eğitimlerde, üyeler Oda hizmet binasında ağırlanarak, Odamız 
İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin Aydın tarafından, Oda’nın organizasyon yapısı, Kocaeli Ticaret Odası hizmet birimleri hakkında 
bilgiler sunuluyordu. Akabinde, Oda Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan tarafından, ticari tavsiyeler paylaşılıyordu. 

Pandemiyle birlikte online olarak yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni üyelerimize yönelik en son Şubat ayın-
da gerçekleştirilen eğitimlere 28 Eylül’de yeniden başladık, süreç bitene kadar online olarak üyelerimizin istifadelerine sunacağız. 

HABERLER
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DEVLET DESTEKLİ ALACAK
SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK

Buna Göre:
• KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırması ile KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulla-
rı, Yönetmelikte yer alan net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek.
• KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan “bir önceki mali yıldaki net satış hasılatı” kriteri, 
“bir önceki mali yılda yurt içi satıştan elde edilen ciro” şeklinde değiştirilmiştir. (Böylece, toplam cirosundaki ihracat 
payı ile kapsam dışında kalan KOBİ’lerin de Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan faydalanmalarının yolu açıldı)
• Yapılan değişiklikle Devlet Destekli Alacak Sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yıl-
da rekli görülmesi halinde, bu tutarın her bir başvuru için %20 oranına kadar artırılabilmesine imkân tanıdı.
• Yapılan düzenlemede, cironun net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son sa-
tırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına azami 750.000 TL kredi limiti sağlanacak. 
• Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülük-
ler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e yükseltil-
di. Sigorta aracısına, sigorta şirketi tarafından uygulanan prim tutarının %9’u olan oran ise %12’ye yükseltildi.

19 Ağustos 2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmî Gazete’de “Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife 
ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Karşılaştırmalı tablo aşağıdaki gibidir.

Konu

Ciro

Teklif 
Geçerlilik 

Süresi

Komisyon 
Oranları

Mevcut Tebliğ

10 Takvim Günü

Sigorta şirketleri için %12

Sigorta aracıları için %9

Yeni Tebliğ

Biten Mali Yıldaki Yurtiçi Satışlardan Elde 
Edilen Cirosu 125.000.000 TL’ye kadar olan 
KOBİ’ler yararlanabilir. (Merkez gerekli 
gördüğü durumlarda bu tutarı her bir 
başvuru için %20’sine kadar attırabilecektir.)

15 Takvim GünüTeknolojileri  Fuarı

Sigorta şirketleri için %15Teknolojileri  Fuarı

Sigorta şirketleri için %15Teknolojileri  Fuarı

Biten Mali Yıldaki Net Satış 
Hasılatı 125.000.000 TL’ye kadar 
olan KOBİ’ler yararlanabilir.

HABERLER
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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.

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

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI
 İŞYERLERİNDE/OFİSLERDE ASILMASI 

  GEREKEN BROŞÜR

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM
 TEDBİRLERE ODAMIZ WEB SAYFASINDAN

 ULAŞABİLİRSİNİZ!

HABERLER
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Hollanda, Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu üyelerinden biri-
dir. AB üyeleri arasında gümrük birliği bulunmakta ve or-
tak dış ticaret politikası uygulanmaktadır. Bunun bir sonu-
cu olarak dış ticaret politikaları ve ilgili mevzuat AB organları  
düzeyinde belirlenmekte ve üye ülkelerce bu mevzuatlar aynen 
alınarak ya da ulusal mevzuatlarına aktarılarak uygulanmaktadır. 

aktarılarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Hollanda, diğer AB üyeleri gibi, AB dış ticaret mevzuatını uygulamaktadır. 
Bu çerçevede, Hollanda dahil tüm AB ülkelerinde Avrupa Toplulukları Entegre Gümrük Tarifesi’ ne (TARIC) göre or-
tak gümrük tarifesi uygulanmakta, ithalatta alınan vergiler KDV dışında aynı olmaktadır. Diğer taraftan, tarife dışı en-
geller ve anti-damping uygulamaları da ortak dış ticaret politikasının bir gereği olarak AB düzeyinde belirlenmektedir.

Genel olarak Hollanda’ya ithal edilen ürünler ile ilgili öncelikle ürünün herhangi bir ticari marka, tasarım, patent veya te-
lif hakkı yasalarına tabi olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Üretici ihracatçılarımızın tasarım ve tica-
ri marka açısından iyi bir şekilde korunduğundan emin olmasında fayda vardır. Hollanda Gümrükleri Hollanda’ya gi-
ren ürünlerin güvenlik, sağlık, ekonomi ve çevre ile ilgili mevzuata uyup uymadığınızı kontrol etmektedir. Kontrole 
tabi ürünlere bakacak olursak; atık malzemeler, nesli tükenmekte olan hayvanlar ve bitkiler, kültürel nesneler (sa-
nat ve antika), hayvan yemi, ilaçlar, bitkiler, çiçekler, sebzeler ve meyveler (ihracatı da kontrole tabi), radyoaktif mad-
deler ve nükleer madde, stratejik mallar (askeri mal ve çift kullanımlı-dual use-mallar), silahlar ve mühimmatlardır.

Hollanda’nın başlıca ticaret ortakları, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Çin, ABD, Fransa, İtalya’dır. Başlıca ihracat ka-
lemleri, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, telefon-telgraf için elektrikli cihazlar; otomatik bil-
gi işlem makineleri ve üniteleri; tedavi/koruyucu amaçlı ilaçlar (dozlandırılmış), matbaacılığa mahsus baskı makinele-
ri, yardımcı makineler, tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik alet ve cihazları. Başlıca ithalat kalemleri: Telli telefon-telgraf için 
elektrikli cihazlar; ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar); petrol yağları ve bitümenli mi-
nerallerden elde edilen yağlar; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri; otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabalarıdır.

Hollanda ve Türkiye arasında 2017 yılında yaşanan olumsuz siyasi gelişmelere rağmen ticari ve ekonomik iliş-
kiler gelişmeye devam etmiştir. Hollanda ikili ticaret hacmi bakımından ülkemizin yedinci büyük ticaret orta-
ğıdır. 2019 yılında Hollanda’yla ihracatımız kayda değer bir artış göstererek 5 milyar 763 milyon Dolar olur-
ken; ithalatımız 3 milyar 203 milyon Dolar olarak kaydedilmiştir. 2002-2019 döneminde Hollanda ülkemize 25 
milyar 402 milyon Dolar doğrudan yatırım yapmış olup, 2019’da da en çok yatırım yapan ülke sıfatını korumuştur.

Aralık 2019 tarihi itibariyle, ülkemizde, aralarında Unilever, ING Bank, Credit Europa Bank, AGT Netherlands, Achma gibi 
firma ve bankaların da olduğu 3.214 Hollanda firması ve 40 irtibat bürosu faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Hollanda 
sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarım-
sal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet göstermektedirler. Merkez Bankası verilerine göre, 2002-
2019 döneminde Türkiye’den Hollanda’ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 13 milyar 763 milyon Dolar 
olup, 2019 yılında ülkemizden yurtdışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yer almaktadır.

Hollanda’da Türk kökenli işadamları tarafından kurulan şirketlerin sayısının 23 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Söz ko-
nusu girişimciler, toplam 6 milyar Avro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlamakta, yaklaşık 8 milyar Avro 
düzeyinde ciro oluşturmaktadır. 2019 yılında ülkemize gelen Hollandalı turist sayısı artmaya devam etmiş, bir önceki yıla kıyasla 
% 10’un üzerinde bir artışla 1.117.290 olarak kaydedilmiştir. Sonuç olarak Hollanda Avrupa’nın nüfus ve yüzölçümü anlamında 
nispeten küçük ama zengin ve müreffeh ülkelerinden biridir. 17,1 milyonluk nüfusuna rağmen önemli ve verimli bir pazardır. 

HOLLANDA

ÜLKE RAPORU
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Dış Ticaret İstatistikleri -  Ağustos 2020

Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %5,7 azaldı, ithalat %20,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üreti-
len geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 aza-
larak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat %20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 

 Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %5,7 azaldı, ithalat %20,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üreti-
len geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 aza-
larak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat %20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,8 azaldı, ithalat %9,2 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Ağustos ayında %1,8 azalarak 12 milyar 64 milyon dolar-
dan, 11 milyar 845 milyon dolara geriledi. Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %9,2 arta-
rak 11 milyar 470 milyon dolardan, 12 milyar 520 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın ha-
riç dış ticaret açığı Ağustos ayında 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,5 artarak 24 milyar 365 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %94,6 oldu. 

Dış ticaret açığı Ağustos ayında %168,2 arttı
 
Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 mil-
yon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında %85,0 iken, 2020 Ağustos ayında %66,5’e geriledi.
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Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde %69,9 arttı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos döneminde %85,8 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,6’ya geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,9 oldu
 
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.
 
Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.
 
Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %77,0 oldu 

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ağustos ayında ara mallarının payı %77,0, sermaye mallarının payı 
%13,1 ve tüketim mallarının payı %9,6 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Ağustos döneminde ise ara mallarının payı %75,4, sermaye 
mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 210 milyon do-
lar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 989 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 740 milyon dolar ile ABD, 640 milyon do-
lar ile Irak, 582 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %33,4’ünü oluşturdu.
 
Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 9 milyar 763 milyon olurken, bu ül-
keyi sırasıyla; 6 milyar 406 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 295 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 445 milyon dolar ile 
Irak ve 4 milyar 727 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,9’unu oluşturdu.  

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ağustos 2020
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İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülke-
yi sırasıyla; 1 milyar 695 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 674 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile 
Rusya, 1 milyar 165 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,6’sını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 14 milyar 218 milyon dolar olur-
ken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 643 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 288 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 861 milyon 
dolar ile ABD ve 5 milyar 943 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,4’ünü oluşturdu. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %4,6 azaldı, ithalat 
%18,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,1 
azaldı, ithalat ise %15,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sana-
yi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracatta-
ki payı %94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2’dir. Ocak-
Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4’tür.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %85,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sa-
nayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,4’tür. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalatta-
ki payı %81,1’dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8’dir.

EKONOMİ



20 İŞ DÜNYASI 2020

Tüketici güven endeksi Eylül 2020 haber bülteninde gerçekleştirilen güncelleme ekonomik gü-
ven endeksine de yansıtılmıştır. Ayrıntılı metodolojik bilgiye bülten ekinde verilen “Ekonomik gü-
ven endeksinde yapılan ana revizyona ilişkin metodolojik doküman” dosyasından ulaşılabilir.
 
Ekonomik güven endeksi 88,5 oldu

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik gü-
ven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %3,2 oranında artarak 82,0 değerini, reel ke-
sim güven endeksi bir önceki aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endek-
si %6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %1,5 ora-
nında azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı.
 
Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise Eylül ayın-
da bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.
 
Ekonomik güven endeksi, Eylül 2020

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Eylül 2020

Ekonomik Güven Endeksi - Eylül 2020

EKONOMİ
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Motorlu Kara Taşıtları - Ağustos 2020

Ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,5’ini otomobil, %24,5’ini motosiklet, %13,1’ini kamyonet, 
%4,5’ini traktör, %1,7’sini kamyon, %0,7’sini minibüs, %0,5’ini özel amaçlı taşıtlar ve %0,5’ini ise otobüs oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %25,2 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %24,6 ve traktörde %1,1 artarken, 
otomobilde %31,9, otobüste %21,3, motosiklette %18,1, kamyonette %16,2, minibüste %13,2 ve kamyonda %6,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %165,6 arttı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %1209,3, kamyonette %274,5, 
kamyonda %234,5, minibüste %208,5, otomobilde %190,8, otobüste %185,0, traktörde %139,3 ve motosiklette %94,5 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1’ini otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,6’sını motosiklet, 
%8,1’ini traktör, %3,6’sını kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 833 bin 749 adet taşıtın devri yapıldı

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,7’sini otomobil, %15,4’ünü kamyonet, %6,5’ini motosiklet, 
%2,9’unu traktör, %2,0’ını kamyon, %2,0’ını minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  
 
Ağustos ayında 56 bin 592 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,8’i Fiat, %12,2’si Renault, %8,7’si Volkswagen, %6,2’si Opel, %6,1’i Ford, 
%5,4’ü Peugeot, %5,1’i Audi, %4,7’si Skoda, %4,6’sı Dacia, %4,6’sı Toyota, %4,2’si Hyundai, %3,6’sı BMW, %3,3’ü Nissan, %3,1’i 
Citroen, %2,6’sı Mercedes-Benz, %2,5’i Seat, %2,2’si Kia, %1,9’u Honda, %1,3’ü Jeep, %1,0’ı Volvo ve %2,9’u diğer markalardan oluştu.

EKONOMİ
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Ocak-Ağustos döneminde 630 bin 811 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayı-
sı %50,2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %81,6 azalarak 32 bin 4 adet 
oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %48,5’i benzin yakıtlıdır

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin %48,5’i benzin, %42,9’u dizel, %5,6’sı LPG yakıtlı olup, 
%3,0’ı elektrikli veya hibrittir. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 mily on 853 bin 573 adet otomobilin ise %38,3’ü dizel, 
%37,0’ı LPG, %24,2’si benzin yakıtlı olup, %0,2’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin %31,7’si 1401-1500, %25,1’i 1501-1600,  
%22,7’si 1300 ve altı, %13,9’u 1301-1400, %5,5’i 1601-2000, %0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
 
Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 171 bin 22’si beyaz renklidir

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin %48,2’si beyaz, %26,2’si gri, %7,3’ü siyah, %7,1’i 
mavi, %6,7’si kırmızı, %1,6’sı turuncu, %1,4’ü kahverengi, %0,7’si sarı, %0,2’si yeşil renkli iken %0,6’sı diğer renklerdedir.

EKONOMİ
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Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Teklif 
Tarihi

Teklif 
No

Ülke

31.12.2020

İstail

202000133
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu’na (FICC) üye şirketlerin işbirliği tekliflerinden oluşan Haziran 2020 
Bülteni ekte sunulmaktadır. Bültenin tüm ülkeleri hedefleyen 4 FICC üyesinin talebi/teklifi alınmıştır. Ta-
lep edilen ürünler: otomotiv endüstrisi için soğuk dövme ürünler, demr tel, gıda endüstrisi için soğuk 
zincir izleme sistemleri, laboratuar sarf malzemeleri, güvenlik sistemleri/çözümleri. Teklifi/talebi ilginizi 
çeken şirketlerle ilk bağlantının, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla kurulması gerekmektedir.

İşbirliği teklifinin detayına https://www.tobb2b.org.tr/ web sayfasına üye olarak ulaşa bilirsiniz.

İŞBİRLİKLERİ

Sağlık Ürünleri

Ülke Peru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı’n-
dan alınan yazıya atıfla, Lima Ticaret Müşavirliği’nin yaptığı bilgilendirme doğ-
rultusunda yeni tip Koronavirüs ile bağlantılı ürünlere yönelik ihale duyurula-
rının firmalarımız tarafından aşağıda bildirilen erişim adresinde yer alan kayıt 
formunun doldurularak görüntülenebileceği ifade edilmiştir. Yazıda devamla, RUC (vergi 
numarası) bölümünün doldurulmasına gerek bulunmadığının vurgulandığı bildirilmektedir.

Kayıt Formu Bağlantı Adresi:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IRUJ7bQppEa3cHObUegLQ7qOISP
CtplNmGgKOa5dKmpUQ0oyNVBLTEUzQzZaUkZJNTZPQlM1M0c5Mi4u

Pil Distribütörlüğü

Ülke Belçika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Belçika’nın Flaman Bölgesi Ticaret ve Sana-
yi Odası (VOKA) üyesi olan pil üreticisi bir şirketinin Türkiye pazarında pil distribütörlüğünü yap-
mak isteyen firmalar ile işbirliği yapmak istediği belirtilmiştir. Bu bağlamda, anılan konuya ilgi du-
yan firmaların VOKA yetkilisi ile (Sn. Isabelle Meulemeester, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Tel: 
+322 255 2028; E-posta: isabelle.meulemeester@voka.be ) temasa geçmeleri gerekmektedir.
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31.10.2020

04.11.2020

05.11.2020

25.11.2020

08.11.2020

07.11.2020

08.11.2020

28.11.2020

Kitap ve Süreli Yayınlar

Kitap ve Süreli Yayınlar

Tarım, Gıda, Hayvancılık

Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren 
Firmalar

39.Uluslararası İstanbul 
Kitap Fuarı

SANTEK 2020  
7.Doğu Marmara Sanayi ve 

Teknoloji Fuarı

Manisa 14.Uluslararası 
Tarım Gıda ve Hayvancılık 

Fuarı

18. Bayim Olur Musun?  
Franchising ve Markalı 

Bayilik Fuarı

İstanbul

Kocaeli

Manisa

İstanbul

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

FUARLAR
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FUARLAR

EGYPT 
ENER-

GY 2020 
15.02.2020

ITM
 POLAND

(ITM INDUSTRY) 
EUROPE)

WorldFood 
Ukraine 2020

ECOMONDO

FASTENER 
EXHIBITION & 
CONFERENCE

Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı 
(CIIE) 2020

HOSPITALITY 
QATAR

02.11.2020 04.11.2020

03.11.2020 06.11.2020

03.11.2020 05.11.2020

03.11.2020 06.11.2020

03.11.2020 04.11.2020

05.11.2020 10.11.2020

10.11.2020 12.11.2020

GIDA VE
TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL 
MAKİNALAR

MISIR

POLONYA

UKRAYNA

İTALYA

İNGİLTERE

ÇİN

KATAR

KAHİRE

POZNAN

KİEV 

RİMİNİ

BİRMİNGHAM

ŞANGHAY

DOHA

AYDINLATMA, 
ENERJİ

ATIK SU 
ARITMA

BAĞLANTI
 ELEMANLARI

GENEL TİCARET

KONAKLAMA 

FUAR ADI
BAŞLANGIÇ 

TARİHİ
FUARIN ADI BİTİŞ 

TARİHİ
ŞEHİR ÜLKE

Başlıca Yurtdışı Fuarlar



Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

Karabaş Mahallesi
Ömer Türkçakal Bulvarı
No:2 İzmit / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 322-3010
Email: koto@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Gölcük Temsilciliği

Merkez Mahallesi Atatürk 
Bulvarı Eçil Apt. No:105 
Kat:2 Gölcük / Kocaeli
Telefon: (262) 414-1382
Mail: golcuk@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Kandıra Temsilciliği

Çarşı Mahallesi Belediye 
Pasajı No 16
Kandıra/ Kocaeli
Telefon: (262) 551-2061
Mail: kandira@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Derince Temsilciliği

Sırrı Paşa Mah. Engün Cad. 
No:5 Kat :2 Daire 5
Derince/ Kocaeli
Telefon: (262) 229-5528
Mail: derince@koto.org.tr
Çalışma Saatleri :
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


