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KOCAELİ TURİZM MASTER PLANI VE MARKALAŞMASI 

LANSMAN TOPLANTISI 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
Odamız başta olmak üzere Kocaeli Valiliği, 
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, 
Gebze Teknik Üniversitesi, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Kent 
Konseyi, Şura Kent Politikaları ve Araştırma 
Merkezi ortaklığında kente kazandırılan Kocaeli 
Turizm Master Planı ve Markalaşması 
Stratejisi, Kocaeli Uluslararası Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen lansman 
toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. 
 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis 
Başkanı Akın Doğan, Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Meclis Katip 
Üyesi Sema Kalafat, Odamız meclis ve komite 
üyeleri başta olmak üzere il ve ilçe 
protokolünün katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, Kocaeli Turizm Master Planı ve 
Markalaşması Stratejisi tüm detaylarıyla 
anlatıldı.  
 
Toplantıda konuşma gerçekleştiren Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Bildiğiniz üzere küreselleşme ile birlikte 
şehirler; turizm, yatırım, ticaret, sanayi ve 
lojistik gibi alanlarda rekabet etmeye başladı. 
Bu bağlamda etkin politikalar belirleyerek 
kendini iyi tanıtabilen şehirler ön plana çıktı ve 
çıkmaya devam ediyor. Rekabet edemeyen 
şehirlerin ise maalesef geride kaldıklarını 
görüyoruz. Şehirlerin markalaşması; yerli ve 
yabancı turistlerin ve yatırımcıların çoğalması, 
yenilikçi ürün ve hizmetlerin gelişmesi, nitelikli 

işgücünün kente gelmesi gibi nedenlerle büyük 
avantajlar sağlamaktadır. 
 
Bu durum çarpan etkisiyle o kentte yaşayan her 
bir vatandaşımızın hayatını olumlu yönde 
etkilemektedir. Ülke olarak kadim bir 
medeniyete, son derece zengin kültürel 
değerlere, eşi benzeri olmayan bir coğrafyaya 
sahibiz. Kocaeli doğa ve eko turizmden inanç 
turizmine, sağlık turizminden fuar turizmine, 
gastronomiden yöresel değerlere kadar önemli 
alanlarda stratejik konuma sahip bir 
destinasyon… Turizmin her alanında somut 
varlıklara sahibiz. Bunu parlatmak ve 
potansiyeli gün yüzüne çıkarmak oldukça 
önemlidir. Büyükşehir Belediyemiz 
öncülüğünde meslek örgütlerinin aktif 
katılımıyla Türkiye’de ilk kez gerçekleşen 
çalışmanın başarıya ulaşacağını ve tüm 
şehirlere örnek olacağını ümit ediyorum. Hayal 
ettiğimiz Kocaeli’ye ulaşmak için iki kilit kelime 
var: İlki birliktelik, ikincisi ise sürdürülebilirlik… 
Büyükşehir Belediyemiz tüm paydaşları 
kapsayan bu çalışma ile birliktelik tohumlarını 
ekti. Şimdi sıra sürdürülebilir bir turizm 
vizyonunu hayata geçirmek…  
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Tarih öncesi Nikomedya döneminden 
günümüze kadar pek medeniyete ev sahipliği 
yapan, doğası, jeopolitik konumu ve turizm 
altyapısı ile önemli bir potansiyel barındıran 
Kocaelimizin turizm alanında hak ettiği yere 
ulaşması için 25 Haziran tarihinde Turizm Şurası 
ile önemli bir adım atıldı. Kocaeli’nin var olan 
algısının yönetmek ve değiştirmek için bir 
vizyon ortaya konuldu. Saha anket ve analiz 
çalışmaları sonrasında Kocaeli Master Planı 
çerçevesinde 74 strateji ve bu stratejilerin 
uygulanmalarına yönelik 282 eylem 
tanımlandı.  
 
Eylem planlarının hayata geçmesi adına; 
Odamız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 
Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez 
Ticaret Odası işbirliği ile Kocaeli Fuarcılık 
Anonim Şirketi’ni kurduk. Yol haritamız belli, 
şirketimizi kurduk ve vakit kaybetmeden 
çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu şirket kağıt 
üstünde kalmadan belirlenen eylem planlarını 
koordine edecek ve gerçekleştirmek adına 
mekanizma oluşturacak. 
 

Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye 
Başkanımız bizlerin yanında, 
desteklerini hissediyor ve 
çalışmalarımızın takipçisi olduklarını 
biliyoruz. Tüm paydaşlar belirlenen 
hedefler doğrultusunda yatırımdan 
teşviklere görev ve sorumluluklarını 
yerine getirecek. 3 aylık dönemlerde 
eylem planı raporumuzu kent 
kamuoyu ile paylaşacağız. Danışma 

kurulumuzda Sayın Valimiz, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, Rektörlerimiz, Oda 
Başkanlarımız ve Kalkınma Ajansımızın 
bulunduğu bir yapı mevcut çalışmaları takip 
edecek. 
 
Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız 
nezdinde Turizm Master Planının 
hazırlanmasında emeği geçen tüm 
paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 
Ortaya konulan vizyonun hayata geçirilmesi 
adına Kocaeli Ticaret Odası olarak tüm 
imkânlarımızı seferber edeceğimizi de ifade 
etmek isterim. 
 
Son olarak; Turizm Master Planı sonrasında 
yine ilgili tüm kurumların katılımı ile ticaret, 
sanayi ve tarımda da master planların 
hazırlanmasını bekliyoruz. Sizleri saygı ve 
muhabbetle selamlıyor Kocaeli Ticaret Odası 
olarak paydaşı olmaktan heyecan duyduğumuz 
‘Turizm Master Planı’nın kentimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer 
verdi. 

 

KARTEPE ZİRVESİ BASIN TOPLANTISI 

 
24-27 Mart tarihleri arasında Uluslararası 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 
Kartepe Zirvesi öncesi Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın 
mensuplarıyla bir araya gelerek basın toplantısı 
gerçekleştirdi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer’in katılım sağladığı toplantıya 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sadettin 
Hülagü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Gülfettin Çelik, Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed 



 
 

 
4 

HABERLER - İŞ DÜNYASI 

Hasan Aslan, Ankara Üniversitesi Temsilcisi 
Prof.Dr. Ayşegül Mengi, Kocaeli Kent Konseyi 
Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 
Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet 
Barış Turabi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
Uzmanı Eren Hakkı Yalçın’da yer aldı. 
 
Yeni dünya içinde insanlığın üzerinde yeniden 
düşünmesi gereken konuların ortaya çıktığına 
dikkati çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın, "Yerel ölçek, ulusal 
ölçek, bölgesel ölçek ve küresel ölçek 
arasındaki uyumsuzlukların da masaya 
yatırıldığı bir zirve olacak bu aynı zamanda. 
Sayısız önemli katılımcı var. Bu toplantı, 
şehircilik meselesine her boyutuyla katkı 
sağlama açısından Türkiye'deki ve uluslararası 
ölçekteki tüm birikimi her boyutuyla tartışıp 
gündeme getirme önemine sahip. Kartepe 
Zirvesi bir marka değer olmaya başladı. Marka 
değerini artırma yoluyla bu sürece devam 
edecek” ifadelerine yer verdi. 

 
Toplantıda konuşma 
gerçekleştiren 
Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Gezer “ Son dönem 
yoğun yaşadığımız göç krizi, enerji krizi, 
çevresel faktörler ticaretimizi doğrudan 
etkilemektedir. Çözüm olarak yerel aktörler bir 
araya gelerek çalışmalar yapmaktayız. Fuar 
Turizm Şirketi kurmamız aktif rol almamızın 
örneklerindedir. Kısacası çözümü ortaklaşa 
bulup direkt çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Kartepe Zirvesi ile sorunlar masaya yatırılacak. 
Toplantıyı düzenleyen Başkan Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” 
ifalerine yer verdi. 
 
Zirveye destek veren kurumlar da hazırlık 
sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. 
 

 

“DİRENÇLİ ŞEHİRLER 

VE ŞEHRİN 

DÖNÜŞÜMÜ” TEMALI 

“KARTEPE ZİRVESİ 

2022”  

24-27 MART 

TARİHLERİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Dirençli Şehirler ve Şehrin 
Dönüşümü” temalı Kartepe Zirvesi 2022 Açılış 
töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’un teşrifleri ve 
Vali Vekili Aslan Avşarbey’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer’in katılım sağladığı programa, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın 
Murat Kurum ve Vali Vekili Aslan Avşarbey’in 
yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 

Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Hasan Aslan,  Cumhuriyet 
Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu 
Başkanı Muhiddin Paça, Vali Yardımcısı Yusuf 
Cıbır, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü 
Veysal Tipioğlu,  İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. 
Yavuz Selim Kapancı, ilçe belediye başkanları, , 
siyasi pati temsilcileri, Almanya Eski Şansölyesi 
Gerhard Schröder, BM İnsan Yerleşimleri 
Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd 
Sharıf (onlıne), UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi 
Louisa Vınton, 25 ülkeden 350 entelektüel, 
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akademisyen, ekonomist, kent bilimcileri ile 
çok sayıda davetli katıldı. 
 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın ve UNDP Türkiye Mukim 
Temsilcisi Louisa Vınton’un konuşmalarının 
ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat Kurum yaptığı 
konuşmalarında; “Sayın Valimiz rahatsız olduğu 
için programa katılamadılar. Kendilerine 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepinizi 
sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 
Bugün ülkemiz, şehirlerimiz ve tüm insanlık 
adına yerli ve yabancı misafirlerimizin de 
katılımıyla tarihi bir zirve için Kocaeli’nde; eşsiz 
doğasıyla kadim Marmara’nın ve sapanca 
gölünün maviliklerine bakan Kartepe’deyiz. Bu 
çatının altında “Dirençli Şehirler ve Dönüşüm” 
temasıyla; şehirlerimizin dönüşümünü ve 
geleceğimizi konuşacağız. Ben tarihi öneme 
sahip böylesi bir zirvede olmanın heyecanını 
bizimle paylaştıkları ve organizasyona ev 
sahipliği yaptıkları için Kocaeli Valimiz Seddar 
Yavuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir 
Büyükakın’a Marmara Belediyeler Birliği’ne ve 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum.” İfadelerine yer verdi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
“Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde 
gerçekleştirdiğimiz 4. Kartepe Zirvesi’nin ilimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

2017 yılında ilki gerçekleşen Kartepe Zirvesi ile 
geride bıraktığımız süreçte çok önemli 
kazanımlar elde edildiğini görüyoruz.  Dünya 
çapında bir etkinlik haline gelen Kartepe 
Zirvesi’nin bu yılki teması da oldukça önemli… 
Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü teması 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
çerçevesinde kısa ve orta vadeli perspektifimizi 
belirleyecek önemli bir kaynak olacak. 
 
Bildiğiniz üzere sürdürülebilir kalkınma 
günümüzde ekonomik, çevresel ve toplumsal 
stratejiler ve eylem planlarıyla desteklenen 
kapsayıcı ve bütünleşik bir kalkınma 
gündemidir. Bu kapsamda kamu kurumları ve 
sivil toplum örgütlerinin yanında iş, teknoloji ve 
bilim dünyasının işbirliği ile gerçekleşecek 
Kartepe Zirvesi’nin paydaşı olmaktan son 
derece mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer 
vererek başta Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve rektörlerimiz olmak üzere tüm 
paydaş kurum ve akademisyenlerimize 
teşekkürlerini iletti. 
 
4 gün süren “Dirençli Şehirler ve Şehrin 
Dönüşümü” temalı “Kartepe Zirvesi 2022” 
kapsamında alanlarında uzman olan kişilerin 
katılımlarıyla 26 akademisyen ve 15 panel 
oturumu, 2 forum ve 8 özel oturumla 
gerçekleştirildi. 

 

 

ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECMİ BULUT’TAN, 

CENGİZ TOPEL HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞTAY DAVETİ 
 
İlimizin ilk ve tek 
havalimanı Cengiz 
Topel’de 2021 yılının 
Ekim ayında uçuşlar 
durmuş, 2022 yılının 
Mart ayında yeniden 

başlayacağı açıklanmıştı. Pazartesi, Çarşamba 
ve Pazar günleri Kocaeli’den Trabzon’a günde 1 
kez karşılıklı sefer yapılan Cengiz Topel 
Havalimanı’nın önümüzdeki ay bilet takvimine 
dahil edilmesi bekleniyor. Odamızın açılışından 
bu yana işlerliğinin kazandırılması için destek 
verdiği Cengiz Topel’de uçuşların yeniden 
başlamasının kent ve Kocaeli iş dünyası 
açısından önemine vurgu yapan  

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Tüm kent dinamiklerinin de dahil edileceği 
formülle Cengiz Topel’i yeniden uçuşa 
kazandırmalıyız. Maliyetlerin arttığı 
günümüzde, Cengiz Topel şehirlerarası 
ulaşımda kilit rol oynayabilir. Bu noktada 
yapılacak çalışmalara öncülük etmeye hazırız” 
ifadelerine yer verdi. Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Trabzon yönüne seferlere, 
Erzurum ve Kars illerinin de dahil edilerek, uçuş 
popülasyonunun artırılabileceğine dikkat 
çekerek, tüm kent dinamikleriyle birlikte Cengiz 
Topel Havalimanı’nın işlerliğinin kazandırılması 
için çalıştay düzenlenmesini önerdi.   
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ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECMİ BULUT’TAN 

SAĞDUYU AÇIKLAMASI 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
piyasada ve vatandaşlar arasında paniğe neden 
olan 'ülkemizin yağ stokları bitiyor' yönündeki 
söylemlerle ilgili sağduyu açıklaması yaptı.  
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da açıkladığı 
üzere iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade 
eden Başkan Bulut, "Gıda sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerimizle yaptığımız görüşmelerle 
de teyit ettiğimiz üzere iddialar gerçek dışıdır.  
 
 

 
Vatandaşlarımızdan piyasadaki arz-talep 
dengesini bozacak her türlü spekülasyona itibar 
etmemelerini talep ediyoruz. Bu tür 
söylemlerin akabinde oluşan panik maalesef 
yine vatandaşlarımızın ekonomisine darbe 
vurmaktadır. Vatandaşlarımızı sağduyulu 
davranmaya davet ediyor, sadece devletimizin 
resmi kanalları vasıtasıyla yapılan açıklamalara 
itibar edilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer 
verdi. 

 

 

ODAMIZ ÜYESİ 

MARKETLERDEN 

‘YAĞ’ AÇIKLAMASI: 

ZAMLARIN 

SORUMLUSU BİZ 

DEĞİLİZ!  
 
 
Odamız 9. Meslek Komitesi, vatandaşlar 
arasında paniğe neden olan yağ fiyatlarındaki 
hızlı tırmanıştan sadece marketlerin sorumlu 
tutulması dolayısıyla toplantı gerçekleştirerek 
akabinde açıklamalarda bulundu.  
 
Odamız 9. Komite Başkanı Ahmet Kul’un 
başkanlığında gerçekleşen toplantıda yaptıkları 
ortak açıklamada marketlerin hedef 
gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu 
ifadelere yer verdi; “Kamuoyunda, yağ 
fiyatlarında fahiş artışların sebebi olarak 
perakende market sektörü işaret edilmekte, 
adeta hedef gösterilmektedir. Ancak, tedarik 
zincirinin son halkasını oluşturan marketler, 
yağ fiyatlarındaki artışın sorumlusu değil, 
 

 

tam tersine maddi-manevi zarar gören 
tarafındadır.  
 
Yağ fiyatlarındaki bu spekülatif artışlar, yağ 
üretici fabrikalarda stabil yağ fiyatı 
oluşamamasından kaynaklanmaktadır. Fiyatı 
üreticiler belirlemektedir. Market sektörü de 
bu durumdan etkilenmekte, satılan ürünün 
yerine tekrar ürün tedarik edebilmek için, 
güncel fiyatları uygulamak durumunda 
bırakılmaktadır. Bu işleyiş, perakende ticaretin 
zorunluluğudur. Bu olumsuz durumun ortadan 
kaldırılması adına başlatılan denetimlerin 
perakende sektörüne değil, üretici firmalara 
yapılması, sorunun kaynağında çözümü adına 
gerekli ve önemlidir. Kamuoyu ve 
vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla 
sunarız.” İfadelerine yer verdi. 
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TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ ARASINA 

GİREREK KOCAELİ’NİN YILDIZI OLAN ODAMIZ ÜYESİ  

FİRMALARA ZİYARET 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, 
TEPAV ve TOBB-ETÜ işbirliği ile düzenlenen, 
2017-2019 yılları arasında büyüme hızı en 
yüksek olan ilk 100 şirketin belirlendiği Türkiye 
100 Programı’nda Odamız üyesi 3 firma yer 
aldı. Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, 
Türkiye 100’de yer alarak Kocaeli’nin yıldızı 
olan firmalara tebrik ziyareti gerçekleştirerek 
başarılarını kutladı.  

ICM Makina ve Mühendislik Ltd. Şti. Genel 
Müdürü Çınar Ulusoy, Pars Ar-Ge Bilgi Tek. 
Elektronik Mühendislik ve Danışmanlık 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü 
Prof. Dr. Sarp Ertürk, OLMETSAN Metal İnş. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. ortakları Hayrettin Olgun ve 
Harun Karaosmanoğlu ile bir araya gelen 
heyetimiz Odanın hediyelerini takdim ederek, 
başarılı çalışmalarının daim olmasını diledi. Bu 
özel günlerde Odamızın yanlarında olmasından 
duydukları memnuniyeti ifade eden firma 
yetkilileri, teşekkürlerini iletti.  

 

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR 

YAVUZ VE ODAMIZ 

YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI NECMİ 

BULUT’TAN İŞYERİ YANAN 

ESNAFLARIMIZA ‘GEÇMİŞ 

OLSUN’ ZİYARETİ 
 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki 
heyetle birlikte, İzmit Sanayi Sitesi’nde çıkan 
yangında iş yerleri yanan esnafları ziyaret 
ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini sundu. 

 
İzmit Sanayi Mahallesi’nde 28 Şubat 2022 
Pazartesi akşamı yangın çıkmış, 5 esnafın 
işletmesi hasar almıştı. Yangının çıktığı 
saatlerde bölgeye giden Odamız Yönetim 
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Kurulu Başkanı Necmi Bulut, havanın 
aydınlanmasıyla birlikte yeniden bölgeye intikal 
etti.  
 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile birlikte, zarar 
gören işyerlerini tek tek gezen Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’a, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif 
Şen de eşlik etti.  

 
Yangının meydana geldiği işyerlerinde 
incelemeler yapan, işyeri sahiplerinden ve 
AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan’dan 
detaylı bilgiler alan heyet, esnafın her zaman 
yanında olduklarını belirterek, bu tür elim 
olayların bir daha meydana gelmemesi 
temennisinde bulundu.   
 

ODAMIZ 7. MESLEK KOMİTESİ  

EDREMİT TİCARET ODASI VE EDREMİT TİCARET BORSASI 

EŞ MESLEK KOMİTE ZİYARETİ 

Odamız Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, 
Meclis Üyelerimiz Mustafa Balaban ve İbrahim 
İkiz, 7. Meslek Komite Başkanı Mehmet Albar, 
Komite Başkan Yarımcısı Hüseyin Ayseçkin ve 
komite üyelerimiz Serhan Kasım, Osman Kışhan 
tarafından oluşan Odamız heyeti Edremit 
Ticaret Odası ile Eş Meslek Komite ziyareti 
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Eş Meslek 
Komite toplantısında plastik ve kimya sektörü 

ile ilgili iş birliği yapılabilecek konularda 
istişarede bulunuldu. Eş meslek komite 
toplantısından hemen sonra Edremit Ticaret 
Borsası ziyareti gerçekleştirildi. Ticaret Borsası 
tarafından Zeytin ve zeytinyağı konusunda 
bilgiler paylaşıldı. Toplantı Edremit Ticaret 
Odası komite üyeleri ve Ticaret Borsası 
üyelerinin Odamıza davet edilmesi ile son 
buldu. 

 

ODAMIZ 8. MESLEK 

KOMİTESİ İLE ESKİŞEHİR 

TİCARET ODASI EŞ 

MESLEK KOMİTE 

TOPLANTISI 
 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya 
Uludüz, Meclis Üyeleri Nurdoğan Canıgeniş ve 
Tunç Tuncaboylu,   8. Komite Başkanı Sercan 
Akçay, Komite Başkan Yardımcısı Yaşar Teke, 
Komite üyeleri Muharrem Doğan ve İdris Cüre 
tarafından oluşan Odamız heyeti Eskişehir 
Ticaret Odası ile Eş Meslek Komite ziyareti 
gerçekleştirildi. Eskişehir Ticaret Odası, Makine 
ve Metal sektörlerini içeren 3. Ve 36. Meslek 
Komiteleri ile tanışmak, fikir alışverişinde 

bulunmak, mesleki sorunlar hakkında ortak 
öneriler ve çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla 
ziyarette bulunan Odamız heyetini Eskişehir 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Şemseddin Koşar, Komite Başkanı Tuncay 
Alpan, Komite Başkan Yardımcısı Harun Söğüt 
ve beraberindeki heyet ağırladı. 
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ODAMIZIN İZMİR MODEL 

FABRİKA ZİYARETİ 
 

İlimizde Model Fabrika kurulum süreci ile 
ilgili yapılan araştırmalara ışık tutması ve 
örnek teşkil edilebilmesi adına Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Meclis 
Üyesi Metin Sözer,  5. Komite Başkanı Seyit 
Orhan Kabasakal, 5. Komite Başkan 
Yardımcısı Abdullah Bostan, Komite Üyeleri 
Abdurrahman Şahinkaya, Şaban Kulaksız ve 
Araştırma Dış Ticaret Servisi Şefi Oğuz Çağıl’dan 
oluşan heyet çalışmaları yerinde görmek için 
İzmir Model Fabrika’ya ziyaret gerçekleştirdi. 
 

Sözkonusu ziyarette, heyetimize Model Fabrika 
ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, model 
fabrikaların kurulum aşamasında 
gerçekleşmesi gereken adımlar ile ilgili bilgi 
aktarıldı.  

 

ODAMIZ 5. MESLEK KOMİTESİ İLE İZMİR TİCARET ODASI 

EŞ MESLEK KOMİTE TOPLANTISI  
 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Meclis Üyesi 
Metin Sözer,  5. Komite Başkanı Seyit Orhan Kabasakal, 
5. Komite Başkan Yardımcısı Abdullah Bostan, Komite 
Üyeleri Abdurrahman Şahinkaya ve Şaban Kulaksız 
tarafından oluşan Odamız heyeti, İzmir Ticaret Odası’na 
Eş Meslek Komite ziyareti gerçekleştirdi. 
 
Gerçekleştirilen Eş Meslek Komite Toplantısında Orman 
ürünlerinde KDV’nin %8’e indirilmesi, nitelikli istihdam 

ile ilgili proje çalışmaları, sanayi-üniversite işbirlikleri ve orman emvalinin yetersiz kalması gibi konular 
üzerinde istişarelerde bulunuldu. 
 
 

İNŞAAT SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISINA 

EVSAHİPLİĞİ YAPTIK 

Çatı piyesleri kaldırılarak yerine, bir kata denk 
gelen yüzölçümü kadar emsal artışı sağlanarak 
tam kata çevrilmesi ile ilgili Odamız Meclis 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Arslan, Odamız 
Yönetim Kurulu Sayman Üye Mikail Kayacı, 
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan 
Keleş, Kocaeli Müteahhitler Birliği Yönetim 

Kurulu Üyesi Abdullah Üstübi ve Körfez Ticaret 
Odası yetkililerinin katılımları ile Odamızda 
İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı 
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda çatı 
piyeslerinin dezavantajları ve yerine kat 
verilmesinin avantajları hususu değerlendirildi. 
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MHP GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI  

PROF. DR. RUHİ ERSOY’DAN  

ODAMIZA ZİYARET  

 

Çeşitli programlara katılmak üzere ilimize gelen 
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi 
Ersoy, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’u ziyaret etti.  
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP İl 
Başkanı Yunus Emre Kurt ve İl Yönetimi’nin yer 
aldığı ziyarette Başkan Bulut’a Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı 
eşlik etti. Odamızın başarılı çalışmalarını 
yakından takip ettiğini ifade eden MHP Genel 
Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, 

“Ankara merkezli bir siyaset, Türk İslam 
merkezli medeniyet projesi için milli şuurla 
yollardayız. Kocaeli iş dünyamızın lider 
kuruluşu KOTO’da Necmi Başkanımızın konuğu 
olmaktan ayrıca mutluyuz. Başarılı 
çalışmalarınız daim olsun” ifadelerine yer verdi.  
 
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi 
Ersoy’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, ilimiz ekonomisi ve çalışmalar hakkında 
kapsamlı bilgiler verdi.  

 

ODAMIZ MOTORLU TAŞITLAR VE OTOMOTİV YEDEK 

PARÇA GRUBU SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTISINDA 

BULUŞTU 
Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv 
Yedek Parça Grubu’nun yer 
aldığı 12. Meslek Komitesi, 
2022 yılının ilk istişare 
toplantısında bir araya geldi. 
Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz’ın, 12. Meslek Komitesi 
Başkanı Serkan Karakadılar, 
Başkan Yardımcısı Serkan 
Gürfidan, Meclis Üyeleri, 
Hasan Kaya, Muhammet 
Ertürk, 12. Meslek Komitesi üyeleri Seyfi Özkar 
ve Serkan Çataloğlu ile birlikte ev sahipliği 
yaptığı programa, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı 
Muzaffer Gürfidan başta olmak üzere sektörün 
temsilcileri katıldı.  
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Toplantı, Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın açılış 
konuşmalarıyla başladı. 12. Meslek 
Komitesi’nin faaliyetleri, sektörün geleceği 
adına hayata geçirdiği projeleri, girişimleri ve 
gelecek dönem hedefleriyle ilgili kapsamlı 
bilgiler sunan Başkan Yardımcısı Yılmaz, önemli 
sorunlara da vurgu yaptı.  
 
Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek Parça 
sektöründe, usta- kalfa- çırak dengesinin 
sağlanması için projeler geliştirileceğinin 
mesajını veren Başkan Yardımcısı Yılmaz, bu 
noktada sektör temsilcilerinin görüşlerinin de 
yol gösterici olacağını ifade etti.   
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Yılmaz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a 
yapılan ziyarette, ikinci el otomotiv yasası ve 

perakende 
yasası ile ilgili 
dosya 
sunulduğu, 
bununla 
birlikte, 
sektörün 
yaşamış olduğu vergi, SGK ve elektrik giderleri 
ile ilgili sıkıntıları da detaylı bir şekilde 
anlattıklarını söyledi.  
 
Sektörde hizmet kalitesinin arttırılması 
amacıyla meslek kanunun hayata 
geçirilmesinin gerekliliğine de vurgu yapan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz, sektör temsilcilerinin Oda ile sürekli 
temasta kalarak, görüşlerini paylaşmalarını 
istedi.  
 

 

ENDONEZYA’YA ‘İŞ GÖRÜŞMESİ’ DAVETİ 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu 
İmam Asari’yi konuk etti. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya ve 10. 
Meslek Komitesi Başkanı Halil İbrahim Yalnız’ın 
da yer aldığı ziyarette Başkonsolos İmam 
Asari’ye Endonezya İstanbul Başkonsolosluğu 
Ekonomi Birim Konsolosu Jepri Edi ile 
Endonezya İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi 
Birim Personeli Yogananda H. Mustofa eşlik 
etti.  
 
Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmasında 
Endonezya heyetini ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Yönetim Kurulu 

Başkanı Necmi Bulut, ilimiz ekonomisi hakkında 
kapsamlı bilgiler verdi. “Üyelerimizi dış 
pazarlara açmak için bu tür görüşmeleri önemli 
bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Görüşme 
düzeyinde kalmayıp somut adımlar atmak 
adına da hazırlıklı davranıyoruz. 2021 yılında 
yaklaşık 148 milyon dolar olarak gerçekleşen 
işbirliğinin daha da artırılması adına daha KOTO 
olarak daha fazla görev üstlenmeye hazırız” 
ifadelerine yer veren Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Endonezya iş heyetini ilimize 
davet etti.  
 
Endonezya İstanbul Başkonsolosu İmam Asari, 
pandemi döneminde Endonezya ekonomisinin 
geçtiği süreç ve Türkiye ile ilişkiler hakkında 
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bilgi aktararak konuşmasına başladı. G-20 2022 
yılı dönem başkanlığı yapan Endonezya’nın 
Kasım ayında ev sahipliği yapacağı Zirve ile ilgili 
bilgiler veren Asari, bu önemli organizasyon 
öncesi Kocaeli iş programı davetine olumlu 
yanıt verdi. Gerçekleşecek Kocaeli 

programında; iş görüşmeleri, fuar ve iş formu 
seçenekleri üzerinde durulurken, çevrimiçi ve 
yüz yüze ziyaretler yapılması gündem alındı.  
 
Başkonsolos İmam Asari konuşmasında, 
“Endonezya’nın Batı Java eyaletinde otoyol, 
havaalanı vb. projeler hayata geçirilecektir. Bu 
kapsamda Endonezya Hükümeti tarafından 
teşvikler oluşturulmuştur.  
 
Kocaeli ve Türkiye’den firmaların katılımını 
önemsiyoruz. Bunun yanı sıra; kimya, kauçuk, 
sağlık ekipmanları, enerji ve otomotiv yedek 
parça sektörlerinde işbirliğine açığız” 
ifadelerine yer verdi. Görüşme, G-20 Zirvesi’ne 
Kocaeli’den ilgili firmaların katılımı için 
çalışmalar yapılması kararı ile sona erdi.  

 

 

 

ÜLKEMİZDE İLK KEZ DÜZENLENEN  

TÜRKİYE SİGORTA FUARI’NA KATILIM SAĞLANDI 
  

Ülkemizde ilk kez düzenlenen Türkiye Sigorta Fuarı 3-5 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aynı zamanda TOBB Sigorta Acenteleri İcra 
Kurulu Üyesi olan Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Odamız 22. Meslek 
Komitesi (Sigorta Acenteleri Grubu) meclis 
üyeleri ve komite üyeleri ile birlikte Antalya’ya 
giderek programa katılım sağladı.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
beraberindeki Odamız heyeti söz konusu 
fuarda, ülkemizdeki sigortacılık bilinci ve 
faaliyetlerinin yaygınlaşması adına görüşmeler 
gerçekleştirerek, sektörün yakın ve uzak vadeli 
sorunlarına çözüm üretilmesi adına 
düzenlenen oturumlara katılım sağladı. 
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ODAMIZ EĞİTİM KOMİTESİ  

TOBB’DA ÇALIŞTAYLARA KATILIM SAĞLADI 

 
Eğitim Sektör Buluşmaları Konferans ve 
Çalıştayları, Mart ayında TOBB Türkiye Eğitim 
Meclisi koordinasyonunda ve TOBB İkiz Kuleler 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk 
Öztürk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri 
Şensoy ve TOBB Eğitim Meclisi Başkanı Dr. 
Yusuf Ekinci’nin katılımlarıyla gerçekleşen 
toplantılarda, Odamızı temsilen Odamız 15. 
Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Yıldırım Yılmaz, 
Fatih Ekinci ile Komite Üyesi İsmail Aydemir 
katılım sağladı. Özel Okullar Komisyonu, Kurslar 
Komisyonu, Mesleki Eğitim Komisyonu ve Özel 
Eğitim Komisyonu başlıklarında gerçekleşen 
toplam 4 ayrı komisyona katılan Odamız 

temsilcileri, Odamız bünyesinde yakında 
zamanda düzenlenen Özel Sürücü Kursları 
Sektör toplantısı, Özel Okullar Sektör Toplantısı 
ile Özel Kurslar Sektör Toplantı sonuç 
raporlarını paylaştı.  Toplantıların temel olarak 
eğitim sektörü adına çok verimli geçtiğini ifade 
eden Odamız Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, 
“Oda olarak düzenlediğimiz toplantıda sektör 
mensuplarınca dile getirilen tüm hususlar 
komisyon toplantı tutanaklarında kayda 
geçirilmek suretiyle ilgili makamlara iletilmiştir. 
Sektörümüzün geleceği adına bundan sonraki 
süreçleri de titizlikle takip etmeye devam 
edeceğiz” ifadelerine yer verdi.  

 

ODAMIZ 15. VE 17. 

MESLEK KOMİTESİ, 

PROFESYONEL 

SÜRÜCÜLÜK MESLEĞİ 

ÇALIŞTAYI’NA KATILIM 

SAĞLADI 
 
Profesyonel Sürücülük Mesleği Çalıştayı, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev 
sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
işbirliğiyle; Odamız 15. Meslek Komitesi Meclis 
Üyesi Yıldırım Yılmaz ve 17. Meslek Komitesi 
Başkan Yardımcısı Musa Karabalık başta olmak 
üzere, eşya ve yolcu taşımacılığı sektörü 
temsilcileri, kamudan yetkililer, alanında 
uzman kişiler ve bilim insanlarının katılımıyla 15 
Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

“Şoförlerin Hukuki Koşullarının İyileştirilmesi, 
Şoförlük Mesleğinin Sorunları ve Mesleğe 
Özendirme ve Şoförlerin Eğitimi” konu 
başlıklarında gerçekleştirilen 3 eş zamanlı 
oturumda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
sürücü yokluğu sorunu ve çözümleri kamu ve 
özel sektör temsilcileri tarafından kapsamlı bir 
şekilde ele alındı. Sürücü yokluğuna çözüm 
sağlanmasını hedefleyen söz konusu çalıştayda, 
tedarik zincirinin kesintisiz işleyişi ile emniyetli 
yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinin olmazsa 
olmazı olan şoförlük mesleğinin temel 
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sorunları, şoförlerin çalışma ve dinlenme 
sürelerine ilişkin hususlar, eğitim teşvikleri ve 
müfredat güncelleme çalışmaları tarafsız bir 

anlayışla masaya yatırılırken, çözüm önerileri 
değerlendirilerek atılacak somut adımlar 
belirlendi.  

  

“GİRİŞİMCİ KADINLAR BULUŞMASI” 

ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Odamız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Kocaeli 
Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nurhayat Güldüren, İcra Kurulu Üyeleri Esma 
Bektaş, Eda Efe, Melike Andız, Birsen 
Çokbaşarıcı, Nezehat Çini’nin ev sahipliği 

yaptığı ‘Girişimci 
Kadınlar 

Buluşması’na 
Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Meclis Katip 
Üyesi Sema Kalafat, 
Meclis Üyesi Nazan 
Topdemir Bülbül, 
Komite Üyesi 
Emine Nilay Özkan, 
Odamız Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. 
Yusuf Bayraktutan, 
Kocaeli Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nurcan 
Babalık, Başkan 

Yardımcısı Fatoş Durak, İcra Kurulu Üyeleri 
Ayşe Hacet Aşar, Hazel Uzun, Ebru Korkmaz ve 
kadın girişimciler katılım sağladı.  
 
Program Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Gezer’in konuşmasıyla 
başladı. Kadınların iş dünyası ve yerel 
yönetimler başta olmak üzere birçok alanda 
daha etkin yer alması gerektiğine vurgu yapan 

Başkan Yardımcısı Gezer, “Biliyoruz ki, kadın 
toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve 
koruyucu unsurudur. İnanıyorum ki kadınların 
mantık, duygu, kültür ve his zenginliğinin 
toplumsal, siyasal, akademik, ekonomik her 
alanda parıltısının görülmesi devam edecek. Bu 
nedenle kadınlarımızın sadece çalışan değil, 
tasarlayan ve karar veren mekanizmalarda 
etkin yer almasını istiyoruz” ifadelerine yer 
verdi.  
 
Akabinde Odamız Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 
Bayraktutan, kadının ekonomideki gücüne 
vurgu yapan önemli bir sunum gerçekleştirdi. 
Kadınların toplumun olduğu gibi ekonominin 
de mihenk taşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Bayraktuan, sözü Kocaeli Kadın Girişimciler İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’e 
bıraktı.  
 
Kurulun çalışma ve faaliyetleriyle ilgili 
katılımcılara bilgi veren Kocaeli Kadın 
Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nurhayat Güldüren, Kocaelili girişimci kadınlara 
ışık tutan organizasyonlarının artarak devam 
edeceğini söyledi. Kocaeli Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, ‘Sanayide Kadın 
Eli Projesi’ hakkında detaylı bilgiler vererek, 
KOTO’ya bu anlamlı buluşma için teşekkür etti. 
Kadın Girişimcilerin hem sosyal hem de ticari 
ilişkilerini kuvvetlendiren organizasyon, 
Akbank Bekirpaşa Aytül Özer, KGF Teminatlı 
Kadın KOBİ Paketi hakkında girişimci kadınlara 
bilgiler verdi.  
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ODAMIZ ÜYESİ SİGORTACI KADINLARIN  

8 MART BULUŞMASI 
 

Odamızın, kadın üye sayısının en fazla olduğu 
komitelerinden biri olan 22. Meslek Komitesi 
Sigorta Acenteleri Grubu 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’ne özel buluşma gerçekleştirdi. 
Kadın komite üyelerinin yine kadın üyeleri 
ağırladığı organizasyon, Odamız Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleşti.  
 
22. Meslek Komitesi Başkanı Olcay İlter’in, 
Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül ile birlikte 
ev sahipliği yaptığı programa, Kocaeli Sigorta 
Acenteleri Derneği (KOSAD) Temsilen Yönetim 
Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, Sare Biberoğlu 
Yılgın ve ilimizde faaliyet gösteren kadın 
sigortacılar katılım sağladı. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
22. Meslek Komitesi Başkanı Olcay İlter, 
sektördeki kadın sayısına ve istihdamına dikkat 
çekerken, 22. Meslek Komitesi’nin çalışmaları 
ve girişimleri ile ilgili de kapsamlı bilgiler verdi. 
Sektöre dair güncel bilgiler paylaşan İlter, 
komite olarak sektörü takip ederek 
mesleğimizin gelişmesi için yoğun çaba sarf 
ettiklerini iletti.  
 
Günün anlam ve önemine dair duygusal bir 
konuşma yapan Esma Bektaş ise, kadının 
toplumdaki rolüne vurgu yaparak, “Toplumun 
temeli aile, ailenin temeli de annedir” dedi. 
Sigortacı kadınların buluşması, sektöre dair 
görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle birlikte 
sona erdi.  

 

KOCAELİ KADIN VE AİLE ŞURASINA KATILIM SAĞLADIK 
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent 
Politikaları ve Araştırmaları Merkezi 
(ŞURA) tarafından Odamızın da 
paydaşı olduğu, "Kocaeli 
Sürdürülebilir Kadın ve Aile Eylem 
Planı" çalışmaları kapsamında 
“Kadın ve Aile Şurası” 
gerçekleştirildi. 
 
Kocaeli Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen programın açılışında 
konuşan Vali Seddar Yavuz, kentte kamu 
çalışanları arasında kadınların oranının yüzde 
43 olduğunu söyledi. Sosyal politikalar alanında 
son 20 yılda devrim niteliğinde yasal 

düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirten 
Yavuz, "Buna ilişkin, bizim hukuk metinlerimizin 
en ileri Batı ülkelerinden daha iyi olduğunu, en 
azından onların aşağısında kalmadığını çok net 
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olarak söyleyebilirim. Özellikle son dönemde 
elektronik kelepçe dahil olmak üzere, kadına 
yönelik şiddete ilişkin net tavrımız ve 
uygulamamız var." diye konuştu. Vali Yavuz, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, 
valiliklerin direkt sorumluluğunda olan Şiddet 
Önleme Merkezleri bulunduğunu anımsatarak, 
buraya müracaat eden kadınlara her türlü 
sosyal, ekonomik ve psikolojik destek verildiğini 
kaydetti. 
 
"Sorunların hepsinde kadınlar ve çocuklar 
etkileniyor" 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 
da turizm, çevre, tarım, akıllı şehir, sağlık 
ve spor alanında düzenledikleri şuralarla kent 
politikalarını belirlerken, ortak aklı bir araya 
getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. 
Belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarından 
bahseden Büyükakın, Rusya-Ukrayna savaşına 
da değindi. Büyükakın, "Ukrayna'da yaşanan bir 

savaş var. Sorunların hepsinde kadınlar ve 
çocuklar etkileniyor. Olan kadınlara oluyor. Bu 
zulmün kısa sürede bitmesini temenni 
ediyoruz. Zarar gören hep kadınlar. 
İnsanlığımızın merhamete, dünyanın kadınlara 
ihtiyacı var. Kadının eli değdiğinde her şeyin 
düzeleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. 
 
Son olarak sunucu Ece Üner, kadının 
toplumdaki yeri ile geçmişten bugüne damga 
vuran kadınları anlattı.  
 
Aynı zamanda şura kapsamında 
gerçekleştirilen, Odamız kadın girişimciler icra 
kurulu üyelerinin de katılımcı olarak yer aldığı 
çalıştaylarda, ailede ve toplumda sosyal statü, 
eğitim ve kadın, girişimcilik ve iş yaşamında 
kadın, sağlık ve sporda kadın, kültür ve sanatta 
kadın, medya ve kadın ile toplumsal şiddet 
konulu 7 başlık ele alındı.  
 

 

8 MART DÜNYA KADINLAR 

GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 

KAPSAMINDA  ‘BİZ 

YAPTIK SIRA SİZDE’ 

PANELİ 
 

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Nurcan Babalık ve İcra Kurulu üyeleri ile 
birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında ‘Biz Yaptık Sıra Sizde’ 
konulu bir panel gerçekleştirildi. TOBB Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun da katıldığı 

panelde, ilimizin başarılı iş kadınları Onko 
Koçsel İlaçları Genel Müdürü Tuğba Koç, Polin 
Group Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret 
Pakiş ile Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Nesrin 
Karaoğlu Otuzoğlu, iş hayatındaki tecrübelerini 
paylaştı.  

 

TOBB İL KADIN 

GİRİŞİMCİLER KURULU, 

DEĞER KATAN KADIN 

GİRİŞİMCİLER TOPLANTISI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün 
Başkanlığında, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu  

 
İcra Komitesi Üyeleri ve İl Kurul Üyelerinin 
katılımları ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, 
Değer Katan Kadın Girişimciler Toplantısı’nın 
35’ncisi TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler 
Kurulunun sunumu ile gerçekleşti. 
 

https://www.haberler.com/spor/
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Toplantıda, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve İcra Kurulu 
Başkan Yardımcıları ve üyelerinin katılımlarıyla 
gerçekleşen sunumda Kocaeli’nin genel 
istatistiki bilgileri, ilin coğrafi ve tarihi yerlerinin 

tanıtımı, kurul tarafından bugüne kadar yapılan 
çalışmalar, ilimizdeki kadın kooperatiflerinin 
faaliyetleri ve devam eden projeler hakkında 
bilgi verildi.  

 

KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER MART AYI  

İCRA KURULU TOPLANTISI  
 
Kocaeli Kadın Girişimciler İcra 
Kurulu Gebze Ticaret Odası 
Başkanı Sayın Nail Çiler’i 
makamında ziyaret ederek 
faaliyetleri ve projeleri hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. 
Mart ayı İcra Kurul Toplantısı 
Nurcan Babalık  
başkanlığında Gebze Ticaret 
Odasının evsahipliğinde gerçekleştirildi ve Babalık tarafından “Sanayide Kadın Eli” Projesi 

ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.  

 

KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU’NUN “SANAYİDE 

KADIN ELİ” PROJESİ İLE 

İLGİLİ İLİMİZDE GÖREV 

YAPAN MUHTARLAR İLE 

TOPLANTI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
olarak ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinin tanıtımı 
kapsamında ilimizdeki muhtarlar ile bir toplantı 
gerçekleştirildi. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra 
Kurulu Odamız temsilcilerinin de katılım 

sağladığı toplantıda, tüm İcra Kurulu Üyeleri, 
muhtarlara proje hakkında bilgi vererek, 
projenin hedef kitleye ulaşması ve sanayide 
kadın istihdamının artırılması için destek istedi. 

 

KOCAELİ KGK OLARAK BİZİMKÖY ENGELLİLER ÜRETİM 

MERKEZİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN DÜNYA KADINLAR 

GÜNÜNÜ KUTLADIK 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan 
Babalık ve İcra Kurulu Odamız temsilcilerinin de 
yer aldığı heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin kadın 
çalışanları ile kutladı. Etkinlikte üretim merkezinin 
kadın çalışanları ile pasta kesildi ve çiçek armağan 
edildi. 
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GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU TANIŞMA TOPLANTISI 

 
Odamız, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret 
Odası ve Körfez Ticaret Odası’na bağlı genç 
girişimcilerin oluşturduğu Kocaeli Genç 
Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin tanışması ve 
iş ağlarını genişletmesi amacıyla, Körfez Ticaret 
Odası ev sahipliğinde buluşma organizasyonu 
düzenlendi. Odamızı temsilen icra kurulunda 
yer alan Hasan Kaya ve Davut Gözübüyük ile 
kurulda yer alan Çetin Koşan’ın iştirak ettiği 
buluşmaya, Genç Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı Tufan Şahinkesen ve genç girişimciler 
yer aldı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Öztürk’ün açılış konuşmalarıyla 
başlayan program, Kocaeli Genç Girişimciler 

İcra Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen’in 
faaliyetlerini içeren konuşmasıyla devam etti. 
Başkan Şahinkesen, kurul tarafından verilmek 
üzere il genelinde eğitim dış ticaret, e-ticaret, 
beden dili ve diksiyon, ekonomi ve finans, 
kripto paraların geleceği konularında üyelerden 
eğitim talepler topladıklarını ifade ederken, 
mart ayı içerisinde yapı, inşaat fuarı ziyareti için 
hazırlık yaptıklarını söyledi ve tüm eğitim ve 
etkinliklerinde, ilde yer alan bütün genç 
girişimcilere açık olacaklarını ifade etti. 
Program genç girişimcilerin kartvizit alışverişi 
ile sona erdi. 

 

BİTKİ KORUMA 

ÜRÜNLERİ VE GÜBRE 

AMBALAJ ATIKLARININ 

TOPLANMASI VE 

BERTARAF PROJESİ 

BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI 
 
Sürdürülebilir bir çevre ve sağlıklı gıda için 
toprak ve su kaynaklarının korunması 
amacıyla ilimizde faaliyet gösteren tüm 
paydaşlar “Kocaeli İli Zirai İlaç Ambalaj 
Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi” 
kapsamında bir araya gelerek durum 
değerlendirmesi gerçekleştirdi. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik ve 
İllim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Zirai İlaç ve Gübre Üretici firmalar 
ve Odamızı Temsilen Araştırma ve Dış Ticaret 
Servis Şefi Oğuz Çağıl’ın katılımları ile 
gerçekleşen toplantıda, Kocaeli genelinde 
yürütülecek olan projeyle bu atıkların 
toplanması, taşınması ve bertarafının 
sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi ve 
Türkiye'ye örnek bir proje oluşturulması 
hedeflendi. Atıkların toplanmasına yönelik ilgili 
tarafların katılımları ile yapılan değerlendirme 
toplantılarında, 100 adet lokasyona 
konteynerler yerleştirilmesi, bu atıkların ilçe 
belediyeleri tarafından toplanması ve Atık 

https://www.haberler.com/kocaeli/
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Getirme Merkezlerinde geçici olarak 
biriktirilmesi ve bu merkezlerden lisanslı 
araçlar ile alınarak İZAYDAŞ'ta bertarafının 
sağlanması amaçlandı. 
 
İlimizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 
10.000 kişi, 70.000 hektarlık bir alanda tarımsal 
faaliyet yapılmakta, zirai ilaç satışı yapan 40 
bayi ve 20 kooperatif çiftçilerin ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Proje kapsamında çevre ve 
insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, 
çevre kirliliğinin önlenmesi, tarımsal üretim 
yapan çiftçilere yönelik öncelikli olarak eğitim 
ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, 
bilinçlendirilmesi ve bitki koruma ürünleri ve 
gübre ürünleri ambalaj atıklarının toplanması 
ve bertaraf projesinin sürdürülebilir bir şekilde 
yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ’NDEN 

ODAMIZA VERGİ HAFTASI ZİYARETİ 
 
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. 
Osman Eşgin, Grup Müdürleri 
İskender Bahçebaşı, Mehmet 
Zengin, Ümit Kökdemir, Akın 
Rıfat Aydoğdu, 33. Vergi Haftası 
Etkinlikleri kapsamında Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’u ziyaret etti. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Volkan Yılmaz, 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Ömer Efe ve 
Abdurrahman Çuhadar’ın yer aldığı ziyarette, Vergi Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikler 
hakkında bilgi sunan Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin, büyük küçük ayırt etmeksizin her bir 
mükellefin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Bu anlayışla siz ve üyelerinize en iyi hizmeti 
sunmak için çaba gösteriyoruz” dedi.  
 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli 
Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin ve grup 
müdürleri nezdinde tüm çalışanların 33. Vergi 
Haftası’nı kutlayarak, toplumda vergi bilincinin 
gelişmesine yönelik tüm çalışmalara destek 
verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini 
ifade etti. Kocaeli iş dünyasının vergi bilincinde 
tüm ülkeye örnek olduğunu ifade eden 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan İl 
Bazında Vergi Gelirleri istatistiklerine göre 
Kocaeli yüzde 90,29’luk vergi tahsilatı oranı ile 
birinci sırada yer almaktadır. Vergi 
tahakkukunda ise 4. Sırada yer almaktayız. 
Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile kamuya en 
fazla kazanç sağlayan il konumundadır” 
ifadelerine yer verdi.  

 
 

GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM 

KURULU ÜYESİ HALİL 

BAYLAM’A ‘HAYIRLI OLSUN’ 

ZİYARETİ 

 
Kocaeli Otogar Derneği Başkanı, Ali Osman 
Ulusoy Turizm Kocaeli Acentesi Temsilcisi aynı 

zamanda Odamız Geçmiş Dönem Yönetim 
Kurulu Üyesi Halil Baylam, perakende 
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sektörüne girdi. Sahibi olduğu Baylam Turizm 
adına, perakende sektörü markalarından 
CareffourSa’nın ‘süper’ segmentinin bayiliğini 
alan Halil Baylam, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 
bölgesinde mağazasını açtı. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Akif Şen ve Yusuf Erenkaya 

üniversiteye 1 km kala mesafede, 300 
metrekare alanda faaliyet gösteren 
CarrefourSa Süper Market’e ‘hayırlı olsun’ 
ziyareti gerçekleştirdi. Oğlu ve yeğeni ile 
konuklarını karşılayan Halil Baylam, Odamız 
heyetine güzel dilekleri dolayısıyla teşekkür 
ederek, mağazayı gezdirdi.  

 

TÜM SANAYİCİ VE İŞ 

ADAMLARI DERNEĞİ’NİN  

YENİ BAŞKANI YUNUS 

PEHLİVAN’DAN  

ODAMIZA ZİYARET 
 
2022 yılı Şubat ayında göreve gelen Tüm 
Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 
Kocaeli Şubesi Başkanı Yunus Pehlivan ile yeni 
yönetimi, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’a ziyaret gerçekleştirdi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Akif Şen, Abdurrahman 
Çuhadar ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı 

ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
TÜMSİAD’ın yeni Başkanı Yunus  Pehlivan ve 
ekibine görevinde başarılar diledi. 
 
Göreve kısa süre önce başlamasının akabinde, 
Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu Odamızı 
ziyaret ettiklerini ifade eden TÜMSİAD’ın yeni 
Başkanı Yunus  Pehlivan, şubenin çalışmaları ve 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.  

 

MİMARLAR ODASI, KOTSİAD VE PASTACILAR ODASI’NDAN 

ODAMIZA ZİYARET 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Alper 
Dülger ve yönetim kurulu üyeleri, yeni kurulan 
Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(KOTSİAD) İzmit Şubesi’nin Başkanı Mehmet 
Aktay ve yönetimi ile göreve yeni seçilen 
Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, 
Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Aysel’i 

ağırladı.  Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, 
Abdurrahman Çuhadar ve Yusuf Erenkaya’nın 
yer aldığı ziyaretlerde, STK ve Odaların kente 
katkı sunan projeleri görüşüldü. Ziyaretlerde 
yaptığı konuşmasında konuklarına ayrı ayrı 
teşekkür eden ve görevlerinin hayırlı olmasını 
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dileyen Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
125 yıllık köklü bir çınar olan Kocaeli Ticaret 

Odasının, kentin birleştirici unsuru olmaya 
devam edeceğini vurguladı.  
 

ÖZEL AKTİF KOCAELİ HASTANESİ GENEL MÜDÜRÜ  

İLHAN KANSOY’DAN ODAMIZA ZİYARET 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Özel 
Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü İlhan Kansoy ve 
beraberindeki heyeti ağırladı. 

Gerçekleştirilen ziyarette sektör ile ilgili istişareler 
edildi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
nazik ziyaretlerinde dolayı Kocaeli Hastanesi Genel 
Müdürü İlhan Aksoy ve beraberindeki heyete 
teşekkürlerini iletti. 

 

MİMAR MÜHENDİSLER 

GRUBU GENEL BAŞKANI 

BÜLENT ŞEN VE KIZILAY 

ŞUBE BAŞKANI 

DOÇ.DR.CENGİZ İPEK 

ODAMIZA ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRDİ 
 

Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Genel 
Başkanı Bülent Şen ve beraberindeki heyet ile 
Kızılay Şube Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek 
Odamıza ziyaret gerçekleştirdi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Sayman Üye Mikail Kayacı ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın ev 

sahipliği yaptığı ziyarette karşılıklı istişareler 
yapıldı. Odamız heyeti Mimar Mühendisler 
Grubu (MMG) Genel Başkanı Bülent Şen ve 
Kızılay Şube Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek’e 
ziyaretler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. 
 

 

SORUMLU EMLAK 

DANIŞMANI SEVİYE 5 

SINAVLARI DEVAM 

EDİYOR 
 

14 Ekim 2020 tarihli Taşınmaz Ticareti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak 

uygulamaya alınmış, Ticaret İl 
Müdürlükleri aracılığıyla, gayrimenkul 
danışmanlığı yapacak olan 
işletmelerin, Sorumlu emlak 
danışmanlarından en az birinin Seviye 

5 Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması şartı 
getirilmişti. Üyelerinin, ticaretleri için gerekli 
olan bilgi ve belgelere zahmetsiz yollardan 
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ulaşabilmesi adına girişimlerde bulunan 
Odamız, TOBB MEYBEM ile işbirliği yaparak 
2020 yılında “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve 
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı” 
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Sınavı 
düzenlemeye başlamıştı.  
 
Sınav uygulamasında 2 yıl geride kalırken, 
Odamız aracılığıyla bugüne kadar 8 sınav 
düzenlendi. Sınavlara toplamda 121 kişi 
başvururken, 84 kişi belge almaya hak kazandı. 
Öte yandan Emlak Danışmanı Seviye 5 
Sınavlarına 7 Eylül 2021 tarihi itibariyle AB Hibe 
desteği getirildi. Adayın sınava girmesi ve 

başarılı olması sonrasında yatırmış olduğu sınav 
ve belgelendirme ücreti adaya iade ediliyor. 
Adaydan başarılı olması sonrasında talep edilen 
250 TL belge ücreti iade kapsamı dışında 
kalıyor. Aday başvuru yaptığı tarih itibari ile 1 
yıl içerisinde 3 defa ücretsiz olarak sınava girme 
hakkı bulunuyor.  
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Odamız üyelerinin, yasa ve yönetmeliklerce 
zorunlu tutulan belgelere ulaşmasını 
kolaylaştırmak adına işbirliklerinin süreceğini 
ifade ederken, talepler doğrultusunda yeni 
sınav açılacağını vurguladı.  

 
 

ODAMIZDA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI  

ALIM-SATIM SINAVLARI DEVAM EDİYOR 

 

13.02.2018 tarih, 30331 sayılı “İkinci El Motorlu 
Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında; gerçek kişi tacirler ile esnaf ve 
sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile 
diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili 
kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube 
müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti 
yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli 
olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara 
Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve 
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 
(Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine 
sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir.  
 
Bu kapsamda, Odamız, 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.) 
ile işbirliği yaparak, Motorlu Kara Taşıtları Alım 
Satım Yapan veya yapacak olanlara sınav 
akabinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermeye 
başlamıştır. Bu süreci en başarılı yürüten 
Odalar arasında ilk sırada olan Odamız, 2018-
2022 yılları arasında toplam 17 sınav 
düzenlemiş, 526 kişiye belge vermiştir. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Oda 
üyeleri başta olmak üzere vatandaşların iş ve 
işlemlerini kolaylaştırıcı uygulamalara hız 
kesmeden devam edeceklerini ifade ederek, 
başvuru olması halinde yeni sınav açacaklarını 
vurguladı.  
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İŞ DÜNYASI 152. SAYISI YAYINLANDI... 

 
Odamızdan haberlerin, ekonomik verilerin ve gündeme dair 
gelişmelerin yer aldığı İş Dünyası 152. sayısı size özel haber ve 
içeriklerle yayınlandı.  
 
Kocaeli Ticaret Odası'nın dijital yayını İş Dünyası'nın 152. sayısına 
ulaşmak için lütfen tıklayınız...  
 

KOBİ TANIMI 

GÜNCELLENDİ! 

KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan 
net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 
milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkartıldı. 
Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği 18 
Mart 2022 cuma günü Resmi Gazete’de 
yayınlandı. 

Yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan 
kriterler güncellendi. Buna göre; 250 kişiden az 
çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı 
veya mali bilançosundan herhangi biri 250 
milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak 
tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ 
sınıfına girmek için üst limit, 125 milyon liraydı. 

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan 
mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya 
çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan 
küçük işletmeler için limit, 25 milyon liradan 50 
milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 
250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki 
işletmeler için üst limit 125 milyon lirayken 2 
katına çıkartıldı yani 250 milyon lira oldu. 

KOBİ tanımında mali kısıtlar, 2012 yılında 25 
milyon liradan 40 milyon liraya, 2018’de de 125 
milyon liraya çıkartılmıştı. 10 yılın ardından bu 
üst limit 10 kat artmış oldu. 

 

 

TÜİK’in 2021 yılında yayınladığı KOBİ 
istatistiklerine göre Türkiye’de 3 milyon 427 bin 
891 işletme bulunuyor. 3 milyon 419 bin 773 
olan KOBİ sayısı, yapılan düzenleme ile 3 milyon 
421 bin 817’ye çıkacak. Yani, 2.044 işletme 
KOBİ sınıfına dahil olarak devletin KOBİ’lere 
yönelik verdiği destek ve teşviklerden 
yararlanabilecek. 

Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ 

sınıflaması şöyle: 
 

KOBİ ÇALIŞAN MALİ 
KRİTER 

Mikro 
İşletme 

10’dan az 
çalışan 

5 milyon TL 

Küçük 
İşletme 

50’den az 
çalışan 

50 milyon TL 

Orta 
Büyükteki 

İşletme 

250’den az 
çalışan 

250 milyon 
TL 

 

http://koto.org.tr/images/upload/fa0c25e1d09f2181a31bb294527fd0fe.pdf
http://koto.org.tr/images/upload/fa0c25e1d09f2181a31bb294527fd0fe.pdf
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AUTOMECHANİKA 

BUENOS AİRES 2022 

FUARI 

Arjantin’in Buenos Aires şehrinde iki yılda bir 
düzenlenen ve otomotiv sektöründeki önemli 
fuarlardan biri olarak kabul 
edilen Automechanika Buenos Aires 2022 
Fuarı Türkiye milli iştirak organizasyonunun 11-
14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Ticaret 
Odası tarafından düzenleneceği 
bildirilmektedir. 

 

söz konusu fuarın Türkiye Milli İştirak 
metrekare katılım bedelinin tüm ana hizmetler 
dahil 9.975 TL ve teşvik kapsamında olduğu 
belirtilmektedir. Fuara ilişkin detaylı bilgilere ve 
katılım sözleşmesine burayı tıklayarak 
ulaşılabilirsiniz. 

BANGLADEŞ İŞBİRLİĞİ TALEBİ 

Dakka Ticaret Müşavirliğinden, Bangladeş'te 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren Unitex 
Group Firması'nın, enerji (petrol/gaz), gıda ve 
otomotiv gibi alanlar başta olmak üzere Türk 

firmalarla iş ortaklıkları kurma talebi olduğu 
bildirilmektedir. Firma profili ile birlikte temas 
kişisinin iletişim bilgilerine burayı tıklayarak 
ulaşabilirsiniz. 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 

UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KARAR 

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe 
konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı 
Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 
45 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Aynı Karamı Beşinci Kısmının Üçüncü 
Bölümünün başlığı “Serbest Dolaşıma 
Sokulacak Diğer Eşya” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Kararın 62 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 62- (1) Posta veya hızlı kargo 
taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve 
ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 
150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 
Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri 
üzerinden; 

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi 
halinde %18, 

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30, 

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 
eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara 
ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi 
tahsil edilir. 

(2) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir 
gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet 
arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen 
kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri 
basılı yayın için 45 inci maddede belirtilen 
limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden %0 
oranında tek ve maktu bir vergi uygulanır. 

(3) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir 
tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz 
etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen 
eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada 
belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil 
edilir. 

http://koto.org.tr/dokumanlar/2c011c3da96178a796b87ebd4377de51.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/24d2f6f2802427317732d0dab99ff5c5.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/24d2f6f2802427317732d0dab99ff5c5.pdf
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(4) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, 
yolcu beraberinde gelen Ek-9’daki liste kapsamı 
dışında kalan ve değeri 61 inci maddede 
belirtilen hediyelik eşya limitinin üzerinde olan 
ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın 
değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen 
oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. 

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü 
edilen limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 
30 kilogramı geçmemesi gerekir. 

(6) Diplomatik eşya ve 58 inci madde kapsamı 
yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo 
taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve 
ağırlık sının uygulanmaz.” 

MADDE 4- Aynı Kararın 63 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “62 nci maddede” 
ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrasında”, 
ikinci fıkrasında yer alan “62 nci madde 
hükümleri” ibaresi “62 nci maddenin dördüncü 
fıkrası hükmü” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5- Aynı Kararın 64 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “62 nci maddede” 
ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrasında” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- Aynı Kararın 67 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca 
öngörülen kuramların asli görevleri, 
kuruluşların faaliyet alanları ve Bakanlığın 
kaçakçılıkla mücadele göreviyle ilgili olarak 
serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler 
tarafından bu kuram ve kuruluşlar adına 
serbest dolaşıma sokulacak veya Türk Silahlı 
Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş 
bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısı veya 
daha fazlası doğrudan bu vakıflara veya 
Savunma Sanayii Başkanlığına ait olan şirket ve 
müesseselerin yukarıda yazılı kurum ve 
kuruluşlar tarafından onaylanmış proje, 
imzalanmış sözleşme veya Savunma Sanayii 
Başkanlığı tarafından uygunluk verilmiş 
savunma sanayii ile ilgili diğer ihtiyaç 
unsurlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak 
üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve ilgili 

makam tarafından bu kapsamda olduğu 
bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, 
makine, cihaz, yazılım ve sistemleri ve bunların 
araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, 
modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve 
onaranlarında kullanılacak yedek parçalar, 
akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile 
bedelsiz olarak dış kaynaklardan alman yardım 
malzemesine muafiyet tanınır.” 

MADDE 7- Aynı Kararın 91 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 91- (1) 92 nci madde hükümlerine 
uygun olarak getirilen aşağıda belirtilen eşyaya 
muafiyet tanınır. 

a) Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari 
araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri 
veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek 
üzere getirilen eşya. 

b) Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla 
gönderilen biyolojik materyaller.” 

MADDE 8- Aynı Kararın 92 nci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “91 inci 
maddede” ibareleri “91 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde” şeklinde değiştirilmiş 
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(6) 91 inci maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendinde yer alan biyolojik materyallerin Sağlık 
Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi 
Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar 
Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi 
gerekir.” 

MADDE 9- Aynı Kararın 107 nci maddesine 
yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiş ve mevcut 
sekizinci fıkra dokuzuncu fıkra olarak teselsül 
ettirilmiştir. 

“(8) 67 nci madde kapsamında serbest 
dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının 
beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl 
geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden 
satışı yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu 
araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.” 
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MADDE 10- Aynı Kararın 126 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi 
uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı 
kapsamında gelen ya da gönderilen; 

a) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı 
kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine 

konu; 

1) 45 inci madde kapsamındaki eşyanın, 
2) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın, 
3) 62 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkraları kapsamındaki eşyanın, 
4) KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip 
kurumlar tarafından getirilecek olan 69 uncu, 
70 inci ve 71 inci maddeler kapsamındaki 
eşyanın, 
5) 86 ncı madde kapsamındaki eşyanın, 
6) 91 inci madde kapsamındaki eşyanın, 
7) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) 
bendi kapsamındaki eşyanın, 
8) Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası 
kuruluşlar adına gelen diplomatik eşyanın, 
b) Normal usulde beyan edilecek olan, serbest 
dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 
Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, 
ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın, 

c) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı 
kapsamında ihracat rejimine konu; miktarı brüt 
30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen 
eşyanın, gümrük beyanı dahil tüm gümrük 
işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip 

sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile 
Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı 
kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı 
temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi 
kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri 
çalıştırır. İhracat rejimine konu eşya için miktar 
veya değer limitlerini ayrı ayrı on katma kadar 
artırmaya Bakanlık yetkilidir.” 

MADDE 11- Aynı Kararın 127 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 127- (1) Posta idaresi veya hızlı kargo 
taşımacılığı yapan şirketler, 126 ncı maddenin 
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde 
düzenlenen yetkileri kapsamında takip edip 
sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen 
hizmet karşılığında; 

a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve 
benzeri isimler altında ilave ücret alamaz. 

b) Gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya 
yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye 
ücreti alamaz.” 

MADDE 12- Aynı Kararın 134 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “58, 59 ve 60 ıncı” 
ibaresi “45 inci, 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı ve 62 
nci” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 13- Bu Karar 1/5/2022 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 14- Bu Karar hükümlerini Ticaret 
Bakanı yürütür. 

RUSYA FEDERASYONU 

ATA KARNESİ İŞLEMLERİ  

· 22.10.2021 tarihinde ülkemiz ile Rusya 
Federasyonu arasında gerçekleştirilen 4. Ortak 
Gümrük Komitesi Toplantısında gündeme 
gelen hususlar çerçevesinde Rusya 
Federasyonu'na geçici ithalat kapsamında 
gelen sergi fuar eşyası girişinde kullanılan ATA 
Karnelerinde yapılan tipik hataların belirtildiği; 

 

 

· Rusya Federasyonu'nda 
düzenlenen fuarlara 
ülkemizden hem milli 
hem de bireysel düzeyde katılım sağlandığı; 

· Milli katılımlı fuarlar ile ilgili olarak katılım 
öncesinde organizatör firma aracılığıyla 
firmalara ATA Karnesi düzenlenmesi 
hususunda gerekli bilgi notlarının iletildiği, 
güncel sorunlara ilişkin uyarıların yapıldığı ve 
gerekli koordinasyon sürecinin yine 
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organizatörle eşgüdümlü bir şekilde 
yürütüldüğü; 

· Ancak özellikle bireysel katılımlı fuarlarda 
muhtelif katılımcı firmalarca Rusya 
Federasyonu'ndaki güncel uygulamalar ve meri 
mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken 
hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin 
gösterilmediği, hatta ATA Karnesi 
düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası 
getirilebildiği, Rus Gümrük yetkililerince 
konunun tespit edilmesinin ise firma 
mağduriyetine yol açtığı; 

· Bu itibarla, Rusya Federasyonu'nda 
düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım 
sağlayacak firmaların, ülkeye girişlerde 
herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan 

verilmemesini teminen keyfiyete yönelik olarak 
belirli aralıklarla önemle uyarılmalarında, fuar 
katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında 
muhakkak Müşavirlikleri ile irtibat halinde 
olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-
teskilati/avrupa/rusya-
federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari 
bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme 
raporlarının detaylıca incelemesinde fayda 
görüldüğü bildirilmiştir. 

Özellikle Rusya Federasyonuna yönelik 
düzenlenen ATA Karnelerinin, TOBB tarafından 
uygulamaya konulan otomasyon sisteminden 
basımından önce dikkatlice kontrol edilmesi ve 
varsa hataların düzeltilmesi amacıyla yetkili 
Odalar ile temasa geçilmesi gerekmektedir. 

 
 

KAZAKİSTAN MÜCEVHER 

FUARI 

“8-11 HAZİRAN 2022” 
 
 
2. Uluslararası Mücevher Kongresi ve 

Mücevher Fuarı'nın, 8-11 Haziran 

2022 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur-

Sultan'da düzenlenecektir. 

Fuar ile ilgili detaylı bilgiye burayı tıklayarak 

ulaşabilirsiniz.

 

FAS YATIRIM İMKANLARI 

Fas Kalkınma, Yatırımlar ve İhracat Ajansı 
tarafından “Morocco Now” adı altında yatırım ve ihracat 
markası lansmanı ile Fas’ta otomotiv, havacılık, tekstil ve 
gıda gibi öne çıkan sektörlere ilişkin tanıtıcı broşürlerin 
Rabat Ticaret Müşavirliğine iletilerek, Türk yatırımcıları ile iş 
birliği yapmaktan memnuniyet duyulacağının bildirildiği 
ifade edilmektedir. 

Bahse konu broşürlere burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

http://koto.org.tr/dokumanlar/f3c0dc79bf786686e24d227b3ae6f0e1.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/f3c0dc79bf786686e24d227b3ae6f0e1.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/79e6b4fc52f5e5170c39a784514b8291.pdf
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EL SALVADOR 

 
Resmi adı: El Salvador Cumhuriyeti 
Yüzölçümü: 21.040 km2 
Nüfus: 6,52 milyon (2021, IMF) 
Resmi Dili: İspanyolca (Resmi Dil), Nahua 
Para Birimi: Salvador Kolonu (SVC), ABD Doları 
Başkent: Varşova 
Başlıca Şehirleri: Santa Ana, San Miguel 
Yönetim Şekli: Başkanlık Sistemi 
Devlet Başkanı: Nayib BUKELE 
 

 
 
Orta Amerika’nın en küçük ülkesi olan El Salvador kuzey ve doğusunda Honduras, batısında ise 
Guatemala ile komşudur. Ülke yağışlı ve kuru mevsimleri olan tropikal bir iklime sahiptir. 
 
Ülkede çeşitli maden rezervleri olduğu düşünüldüğü halde, bunları tespit etmek için gereken yatırım 
yapılmamıştır. Ülkenin başlıca madenleri altın, alçıtaşı, deniz tuzu ve kireçtaşıdır. Dünya Bankası 2019 
yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde tarım sektörünün payı % 5, sanayinin % 26 ve hizmetler 
sektörünün % 60’tır. 
 
Ülke ihracatı genel olarak katma değeri düşük, tekstil gibi emek-yoğun sektörler ve tarım ürünlerinden 
oluşmaktadır. 2020 yılında ülkenin dünyaya ihracatı % 13,3, dünyadan ithalatı ise % 11 daralmıştır. 
 
Ülkenin dünyaya ihracatında en önemli ürün grupları sırasıyla örme giyim eşyası ve aksesuarı, plastikler 
ve mamulleri, kağıt ve karton ve bunlardan eşya, şeker ve şeker mamulleri, eczacılık ürünleri, mineral 
yakıtlar, yağlar, hububat, un ve pastacılık ürünleri, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, dokuma hazır 
eşya, takımlar, kullanılmış giysi ve kumaşlar, örme eşyadır. Ülkenin dünyadan ithalatında en önemli 
ürün grupları sırasıyla mineral yakıtlar, yağlar, elektrikli makina ve cihazlar, makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, plastikler ve mamulleri, motorlu kara taşıtları, eczacılık ürünleri, kahve, çay, maya, sos, 
mama vb. ürünler, demir ve çelik, süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, hububattır. 
 
Türkiye’nin El Salvador ile ticaretinde 2006 yılından bu yana fazla söz konusudur. Ülkeye ihracatımız 
2020 yılında bir önceki yıla göre % 70,7 artarak 25 milyon dolar olmuştur. Ülkeden ithalatımız ise aynı 
dönemde bir önceki yıla göre % 18,3 daralarak 2 milyon dolar olmuştur. 
 
TÜRKİYE’NİN EL SALVADOR’A İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ  DIŞ TİCARET DENGESİ 

2018 17.570.094 3.977.344 21.547.438 13.592.750 

2019 14.773.084 2.314.207 17.087.291 12.458.877 

2020 24.997.302 1.758.201 26.755.503 23.239.101 

2021 26.606.837 6.668.593 33.275.430 19.938.244 
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Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2020 

 
 

Toplam sera gazı emisyonu 2020 yılında 523,9 Mt CO2 eşdeğeri oldu 
 
Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2020 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 
artarak 523,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 
1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 2019 yılında 6,2 ton CO2 eşd. ve 2020 yılında 6,3 ton CO2 eşd. olarak 
hesaplandı. 
 

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı 
 
Toplam sera gazı emisyonlarında 2020 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı %70,2 ile enerji kaynaklı 
emisyonlar alırken bunu sırasıyla %14 ile tarım, %12,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,1 
ile atık sektörü takip etti. 
 
Enerji sektörü emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre %163,3 bir önceki yıla göre ise %0,6 artarak 
367,6 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına 
göre %190,5 ve bir önceki yıla göre %14 artarak 66,8 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. 
 
Tarım sektörü emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre %58,8 ve bir önceki yıla göre %7,5 artarak 73,2 
Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre %48, bir önceki yıla göre 
%2,1 artarak 16,4 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. 
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CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu 
 
Toplam CO2 emisyonlarının 2020 yılında %31,6'sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %85,4'ü enerji 
sektöründen, %14,2'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, %0,4'ü ise tarım ve atık 
sektörlerinden kaynaklandı.CH4 emisyonlarının %61'i tarım, %22,1'i atık, %16,9'u enerji ve %0,02'si 
endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen(1); N2O emisyonlarının ise %80,3'ü tarım, %9,1'i 
enerji, %5,6'sı atık ve %5'i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı. 

 

Ekonomik Güven Endeksi, Mart 2022 
 

Ekonomik güven endeksi 95,7 oldu 

  
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart ayında %2,5 oranında azalarak 95,7 değerine 
düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve 
inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. 
 
Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi %1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, 
hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven 
endeksi %3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 
81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı. 
 
Ekonomik güven endeksi, Mart 2022 

 
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2022 
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İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

ÜLKE 
ALMANYA 

 
 

TEKLİF TARİHİ 31.12.2023 

TEKLİF NO 202200024  

NACE KODLARI 
 
 

 11 - İçeceklerin imalatı  

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

  22 - Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke 

Almanya’nın en yoğun nüfuslu ikinci bölgesinde büfe ve marketlere ürün satan toptancı, içecek çeşitleri 
satın almak veya üretici şirketin Avrupa bayisi olmak istiyor. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri 
İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş yapmanız gerekmektedir. 

 

İTHALAT 

ÜLKE MOLDOVA 

TEKLİF TARİHİ 22.04.2022 

TEKLİF NO 202200092  

NACE 
KODLARI 

 01 - Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri  

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

Firma, Moldova da, Gagavuzya bölgesinde üretilen (hayvan yemi olarak kullanılan, kuskus, un, lapa, 
şerbet ve şeker şeklinde yemeklerde kullanılmaktadır) 650 Ton Kırmızı Sorgun Moldova Tahılı satmak 
istediğini bildiriyor. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin  www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş 
Yapmanız gerekmektedir. 

 

İŞ BİRLİĞİ 
 

ÜLKE HOLLANDA 

TEKLİF TARİHİ 22.03.2022 

TEKLİF NO 202200084  

NACE KODLARI  09 - Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri  

 28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı  

 35 - Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 

Sera isine girmek isteyen firma, yeni ve rüzgâr, biomas, güneş, hidro sıfır enerji projeleri aradığını ancak 
aracı olmadan direk proje sahibi ile işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın 
Tüm Bilgileri İçin  www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 

http://www.tobb2b.org.tr/
http://www.tobb2b.org.tr/
http://www.tobb2b.org.tr/

