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İLİMİZ ODALARI  

MÜŞTEREK TOPLANTIDA BULUŞTU 

 

İlimizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
(TOBB) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 
Odamız, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret 
Odası, Gebze Ticaret Odası ve İMEAK Deniz 
Ticaret Odası yasa gereği 4 ayda bir 
gerçekleştirilen Odalar Müşterek Toplantısının 
13.sünde bir araya geldi. 

Toplantıya; Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası 
Başkanı Nail Çiler ve tüm Odaların Yönetim 

Kurulu Üyeleri katılım gösterdi. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, kentimiz iş 
dünyasının yetkinlik ve ürünlerinin başta ulusal 
ve uluslararası mecralarda tanıtımı için çok 
önemli olan Kocaeli Fuarcılık AŞ.’nin kurulması 
konusunu gündeme getirdi. 
 
Tüm Odaların iştirakiyle kurulması planlanan 
Kocaeli Fuarcılık AŞ.’nin ilimizde düzenlenecek 
tüm fuar organizasyonlarını gerçekleştirerek, 
önemli bir ihtiyacı gidereceğine vurgu yapan 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacağımız 
Kocaeli Fuarcılık AŞ. hem kentimizin, hem iş 
insanlarımızın hem de ürünlerimizin hak ettiği 
kalitede organize edilen fuarlarla tanıtımına 
katkıda bulunacaktır” dedi. Odalar Müşterek 
Toplantısı’nda görüşülen ve ele alınan konular, 
TOBB’un gündemine de iletilecek.   
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CHP GENEL SEKRETERİ SELİN SAYEK BÖKE 

ODAMIZDA KOCAELİ İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTU 

 

Odamız, CHP Genel Sekreteri- İzmir Milletvekili 
Selin Sayek Böke’yi ağırladı.  Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın, Yönetim Kurulu, 
Meclis Üyeleri, Komite Başkan ve üyeleri, Kocaeli 
Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle 
birlikte ev sahipliği yaptığı programda, CHP İl 
Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı 
Fatma Hürriyet Kaplan, partinin il ve ilçe 
temsilcileri yer aldı. Toplantının açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “Gerek üretim ve iş gücü 
kapasitesi, gerek ihracattaki başarısı ve ticari 
potansiyeli ile Kocaeli’miz, ülkemizin 
kalkınmasına büyük katkı sağlamakta ve ülke 
ekonomisi adına çok kıymetli bir rol 
üstlenmektedir. Elbette piyasalarda 
sağlanamayan istikrar, kurlarda gerçekleşen 
dalgalanmalar ve pandemi sürecinin devam eden 
olumsuz etkileri tüm sektörleri belli oranlarda 
olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple günümüz, el 
birliği ile Kentimiz ve Ülkemiz için çalışmak, iş 
dünyasını ayakta tutmak için tüm gücümüzü ve 
emeğimizi sarf etme günüdür. Ülkemiz 
istihdamında, üretiminde ve ihracatında 
üstlendiği rol ile vazgeçilemez önemde olan özel 

sektörün ve tüm paydaşlarının ekonomik 
anlamda nefes alabilmesi ve katma değer 
sağlayabilmesi özellikle bu sıkıntılı pandemi 
sürecini en az hasarla atlatabilmesi hepimiz adına 
en önemli hedeftir. Biz Kocaeli Ticaret Odası 
olarak özellikle pandemi sürecinde de tüm 
üyelerimize dokunmaya çalıştık ve devam 
ediyoruz, onların sıkıntılarını, önerilerini ilgili 
mercilere ulaştırmaya, girişimlerde bulunmaya 
devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Selin Sayek 
Böke’nin Odamıza gerçekleştirdiği ziyareti önemli 
bulduğumuzu belirterek kendisini bir kez daha 
ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz ifade etmek 
isterim. Önceki ziyaretlerinizde ekonomi üzerine 
yaptığınız konuşmalar ve açıklamalar tüm 
katılımcılarımız açısından değerli idi. Görüşlerinizi 
ve bilgilerinizi burada aktarıyor olmanız bizler için 
önemli” ifadelerine yer verdi. Akabinde Odamız 
üyesi iş insanlarına hitap eden CHP Genel 
Sekreteri- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, 
partisinin ekonomik politikaları ile ilgili kapsamlı 
bilgiler verdi. “Kocaeli Ticaret Odası bu kentin en 
önemli kurumlarının başında geliyor. Böylesi 
önemli bir kurumda ekonomiyi konuşmak daha 
da önem arz ediyor. Çünkü sahanın gerçek sesi, 
düşüncesi sizlersiniz. Birbirimizi dinlemeye en 
çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 
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TÜRKİYE ODALAR VE 

BORSALAR BİRLİĞİ  

MECLİS BAŞKANLARI 

İSTİŞARE TOPLANTISINA 

KATILIM SAĞLADIK 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Oda ve Borsa 
Meclis Başkanlarının katılımı ile Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası'nda 2.İstişare Toplantısı 
gerçekleştirildi. 
 
Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan’ın katılım 
sağladığı istişare toplantısında açılış 
konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımızla 
birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, 
dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam 
edeceğiz” ifadesini kullandı.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüş 
alışverişinde bulunma imkânı bulan Meclis 
Başkanları, hem bölgelerine hem de Türkiye ve 
dünya ekonomisine ait görüş ve önerilerini dile 
getirdiler. 

 

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ  

PROF.DR. NUMAN KURTULMUŞ’UN  

KOCAELİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTIYA  

KATILIM SAĞLADIK 
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 
düzenlediği istişare toplantısına Ak Parti 
Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve İlimiz 
Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katılım 
sağladı. 
 
Sözkonusu toplantıda; İlimizde yapılması 

gereken faaliyetler, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi. 
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ENGEL ATLAMA KOCAELİ TİCARET ODASI KUPASI’NDA 

NARİN 1. OLDU 

 

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun faaliyet 
programında yer alan Kocaeli Atlı Spor Kulübü 
tarafından düzenlenen T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engel 
Atlama yarışmaları geçtiğimiz ay İzmit Fuar Alanı 
içindeki Kocaeli Atlı Spor Kulübü Maneji’nde 
yapıldı. Odamızın da destekçi kurumlar arasında 
yer aldığı ve kategoriye adını yazdırdığı 
müsabakayı, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, 
Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı yakından takip etti. İkinci günün ilk 
yarışmasında 70 cm Engel Atlama Kocaeli Ticaret 

Odası Kupası’nda PII Pony Kategorisinde Onur 
Narin, Silver Star adlı atıyla parkuru 53.28 en iyi 
zaman 0 ceza puanıyla bitirip birinci oldu.  
 

Yeni Biniciler kategorisinde Zeynep Ersoy Lesly 
Adlı atıyla 48,02 en iyi zaman 0 ceza puanıyla 
bitirip birinci olurken Melis Keser Diablo adlı 
atıyla ikinci, R. Seçil Mert- Victorie adlı atıyla 
üçüncü, İpek Dinçer- Force adlı atıyla dördüncü, 
Ahmet Berat Demircioğlu- Accord adlı atıyla 
beşinci oldu. Başarılı olan sporculara kupasını 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan 
Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, 
Sayman Üye Mikail Kayacı ile birlikte takdim etti.  

 

USTAM 

PROJESİ’NİN  

DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISINA 

KATILIM 

SAĞLADIK 

 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Odamızın da 
katkılarıyla hayata geçirilen, örgün eğitim dışında 
kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere 
mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları 
istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli 
Projesi’nde ilk mezunlar verildi.  

Mezunların bir kısmının da iş sahibi olduğu 
USTAM projesinde; Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan 
Aydınlık idaresinde İstişare Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda; Odamız Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz ve Mehmet Akif 
Şen, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik 
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Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli 
Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulundu. 
 
Eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir 
araya geldiği istişare ve değerlendirme 
toplantısında USTAM projesinde kat edilen yol ve 
projeyi daha iyi seviyelere çıkaracak öneriler 
konuşuldu. İşbirliği yapılan kurumlar ile birlikte 
sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte uygulama 
ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatlarıyla 

eğitimlerin planlandığı şekilde aksatılmadan 
devam ettiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan 
Aydınlık konuşmasında, “Bazı branşların 
eğitimlerini tamamladık. Hatta birçok arkadaşı 
gerek eğitimler daha devam ederken gerekse 
eğitim sonunda iş sahibi yaptık, ama bu bizim için 
yeterli değil. USTAM projesinde hedef yüzde 100 
istihdam sağlamak olmalı. O yüzden bugün 
burada tüm paydaşlarla bir araya gelerek, neler 
yapabileceklerimizi konuşalım istedik” dedi. 

 
 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI 

FATMA VARANK ZİYARET EDİLEREK  

İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN RAPOR SUNULDU 
 

 
Odamız Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Körfez 
Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Odamız 
Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ve 
Körfez Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe 
Hacet Aşar’dan oluşan heyet, inşaat sektöründe 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren 
dosyayı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Fatma Varank’a sundu.  
 
Sunulan dosya hakkında bilgi aktaran Odamız 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 

“Kocaeli’de inşaat sektörünü temsil eden tüm 
temsilcilerle bir araya gelerek, çalıştay 
diyebileceğimiz toplantılar düzenledik. Hatta 
çözüm arayış süreçlerimizi komşu ilimiz 
Sakarya’yı da dahil ederek, genişlettik.  
 
İlerleyen zamanlarda bölgesel olarak 
temaslarımız da sürecek. Dosyada yer verdiğimiz 
sorunlar ve çözüm önerileri, sektörün tüm 
dinamiklerinin güncel durumunu ifade 
etmektedir. Bakanlığımızın kısa sürede aksiyon 
alacağına inanıyoruz” İfadelerine yer verdi. 
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AKILLI KOBİ PLATFORMU,  

KOCAELİ İŞ DÜNYASINA TANITILDI 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) işinde dijital dönüşümü 
gerçekleştirmek isteyen KOBİ’ler için Visa 
işbirliğiyle hayata geçirdiği Akıllı KOBİ 
Platformu, düzenlenen ortak basın 
toplantısıyla Kocaeli iş dünyasına tanıtıldı 
 
Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere 
yönelik tüm sektörler için dijitalleşme 
olanağı sunan Akıllı KOBİ Platformu 
tanıtım toplantısında; Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret 
Odası Başkanı Recep Öztürk ve İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat 
Doğusel ve basın mensupları hazır bulundu. 
 
Toplantıda, Akıllı KOBİ Platformu’nun işletmeler 
için önemine vurgu yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “Günümüzde verimliliği 
artırmanın, rekabetçiliği sağlamanın, katma 
değerli hizmet ve ürün geliştirmenin anahtarı 
dijital dönüşümdür. Pandemi süreci ile birlikte 
başarının elde edilmesi için iyi bir dijital 
dönüşüm artık kaçınılmaz olmuş durumdadır. 
KOBİ’ler tüm işletmelerin %99,8’ini oluşturmakta 
ve 11,5 milyon istihdam sağlamaktadır. 
KOBİ’lerimiz için Dijital Dönüşüm artık bir 
ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk haline gelmiştir. 
KOBİ’lerimizin dijitalleşme serüveninde, 
böylesine katılımcı, kapsayıcı ve çok paydaşlı iş 
birliği ağı olan Akıllı KOBİ platformunu kıymetli 
buluyorum. Akıllı KOBİ, ülkemizde dijital 
dönüşüm yolunda geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle 
bu kapsamda buluşturan ilk platform olma 
özelliğine sahiptir. Bu platform aracılığı ile 
KOBİ’ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da sektörler 

bazında keşfedebilecek, bu ürün ve hizmetleri 
sunan tedarikçilerle buluşabilecek. 
KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolunda harekete 
geçerek platformdan yararlanmalarını artık bir 
gereklilik olarak görüyor teknoloji tedarikçilerinin 
ürün ve hizmetlerini incelemeye bekliyoruz” 
dedi. 
  
- Akıllı KOBİ Platformu nedir? 
Akıllı KOBİ, ülkemizde dijital dönüşüm yolunda 
geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle bu kapsamda 
buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip. 
akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabilen 
platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve 
eğitimlerle KOBİ’lere özel bir dijital dönüşüm 
üssü olarak hizmet verecek. Akıllı KOBİ’yi ziyaret 
eden KOBİ’ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da 
sektörler bazında keşfedebilecek, bu ürün ve 
hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. 
Ayrıca KOBİ’ler kendilerini dijitalleşme 
konusunda test edebilecek, seviyelerini 
görebilecek, isterse eğitim alabilecek. Böylelikle 
KOBİ’ler A’dan Z’ye dijitalleşme konusundaki tüm 
ihtiyacını Akıllı KOBİ platformunda karşılamış 
olacak. 
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- Dijitalleşme yolunda en kapsamlı içerik 
Akıllı KOBİ platformundaki faydalı içerik ve 
videoların yer alacağı ‘Bilgi Bankası’ sekmesinin 
Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi 
merkezi olması hedefleniyor. Bu içeriğe ek olarak 
Visa desteği ile, ‘KOBİ Akademisi’ sekmesine 
‘İşimi Yönetebiliyorum’ KOBİ eğitimleri de dahil 
edildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
alanında uzmanların yer aldığı 7 başlık ve 47 
modülden oluşan eğitim videoları KOBİ’lerin 
finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini 
güçlendirmek amacıyla tasarlandı. KOBİ’lerin 
kapasitelerini güçlendirecek bu eğitimlerin yanı 
sıra platformun ‘Visa Dünyası ve Ödemeler’ 
bölümünde ise KOBİ’lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç 
duyacağı tüm bilgiler, kartla ödeme ve kart 
kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor. Ayrıca 
bu bölümde KOBİ’ler, finansal kuruluşların Akıllı 
KOBİ’ye özel ticari Visa kart ve POS 
kampanyalarına da ulaşabiliyorlar. 
 
 

- TÜBİTAK’tan KOBİ’lere dijitalleşme seviye testi 
Platforma kaydolan KOBİ’lere dijital dönüşüm 
konusundaki mevcut durumlarını TÜBİTAK 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından 
hazırlanan “Dijital Dönüşüm Olgunluk 
Değerlendirme” aracıyla tespit etme imkanı 
sunuluyor. KOBİ’ler çıkan sonuçlara ve 
ihtiyaçlarına göre kısa ve orta vadeli yol 
haritalarının hazırlanması konusunda destek 
alabilecekler. 
 
- İlk faza ilgi yoğun oldu 
Akıllı KOBİ’nin Mayıs ayında duyurulan ilk 
fazından bu yana dijitalleşmeye yönelik ürün ve 
hizmet sunan 800’e yakın tedarikçi platforma 
kayıt oldu. Bu şirketlerin sunduğu; bulut ve yapay 
zeka çözümleri, e-ihracat, sanal POS çözümleri, 
mobil geliştiriciler, veri analizi gibi hizmetler12 
ana kategoride toplam 80 başlık altında 
toplanıyor. KOBİ’ler bu ürün ve hizmetlere, 
tedarikçilerin sitelerine yönlendirilerek uygun 
ödeme koşullarıyla ulaşabiliyor. 

 
 
 

SERVİS SEKTÖRÜ  

İSTİŞARE 

TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

 

 

 

Sektörlerin bugününü konuşmak ve geleceğini planlamak için düzenlediğimiz istişare toplantılarının bir 
yenisi 17. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren servis firmalarının katılımı ile gerçekleştirildi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un bizzat takip ettiği toplantıya, Meclis Üyeleri Sedat Köse ve 
Hızır Fatih Sarıoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi ve UKOME Şube Müdürü Süleyman Saraç ve ilgili 
üyeler katıldı.  
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Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, sektörlerin 
ticaretine engel teşkil eden tek bir sorun dahi 
kalmayana kadar Oda çatısı altında toplanıp, 
çözüm arayışlarını sürdüreceklerini ifade ederek, 
“Sadece sektör temsilcilerini değil, masanın karşı 
tarafındaki isimleri de ağırlayarak çözüm 
arayışlarımıza devam ediyoruz. Geleceklerine ışık 
tutup, mevcut problemlerini çözme adına 
girişimlerde bulunuyoruz. Okulların açılmasıyla 
birlikte, servis sektörünü gündemimize aldık. 
Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında 
gelen servis firmalarımızın sorunlarını en başta 
sağduyu ve tarafsızlıkla çözüme kavuşturacağız. 
Bugün burada olan Ulaşım Daire Başkanı Ahmet 
Çelebi ve UKOME Şube Müdürü Süleyman 
Saraç’a teşekkür ediyoruz” dedi.  

UKOME Daire Başkanı Ahmet Çelebi de, 
sorunlarla okul sezonuna başlayan servis 
sektörünün önündeki engellerin aşılması için 
çaba sarf edeceklerini ifade ederken, “Okulların 
açılma kararıyla birlikte bazı sorunlar baş 
gösterdi. Bu sezon bu sorunları ivedilikle ortadan 
kaldırmak için girişimlerde bulunacağız. Ama 
bunu hep birlikte yapacağız. Önümüzdeki seneye 
daha sorunsuz başlamak için bu süreci birlikte 
değerlendirip, çözümler geliştirmek lazım” dedi. 
Akabinde söz alan servis  firmaları sorunlarını tek 
tek maddeler halinde sıralayarak, geliştirdikleri 
çözüm önerilerini de sundu. 

İNŞAAT SEKTÖRÜ 

İSTİŞARE TOPLANTISI  

ODAMIZDA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ  
 
İnşaat sektörünün Odamız, Körfez Ticaret Odası 
ve Müteahhitler Birliği’ndeki temsilcilerinin 
Odamızda bir kez daha bir araya gelerek 
gerçekleştirdikleri toplantıda; sektörün sorunları- 
çözüm önerileri masaya yatırıldı.  
 
Odamız Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın, Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ve 3. Meslek 
Komitesi Başkanı Halil Ardıç’ın ev sahipliği yaptığı 
toplantıda; Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep 
Öztürk, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı 
Oğuzhan Keleş, KTO 15. Meslek Komitesi Başkanı 
Ayşe Hacet Aşar, Müteahhitler Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Üstübi yer aldı. Sadece 
maliyet artışlarının değil, sektörde bürokrasi ve 

mevzuat kaynaklı aksamaların da gündeme 
alındığı toplantıda, yol haritası belirlendi.  
 
Toplantı ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, “İnşaat sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerimizin ve yapı denetim 
firmalarımızın yaşadığı problemleri çözüme 
kavuşturmak amacıyla düzenlediğimiz 
toplantıların bir yenisini daha gerçekleştirdik. 
Kaynağını tespit ettiğimiz sorunlar, bakanlık ve 
ilgili mercilerce çözülene kadar kararlılığımızı 
sürdüreceğiz. Son yıllarda sistematik olarak 
gerçekleşen maliyet artışları ile mücadele 
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etmeye çalışan sektörümüz, bir de artan 
bürokrasinin getirdiği sektörler arasındaki 
problemler ile de başa çıkmaya çalışmaktadır. 
Yürürlüğe giren yönetmelikler, ucu açık ve 
netleşmemiş kavramlar; inşaat, yapı denetim ve 
laboratuvar sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimizi karşı karşıya getirmiş, işleyişin 
yavaşlamasına neden olmuştur. İnşaat sektörünü 
oluşturan alt zümrelerin mevcut durumunu ve 
sorunlarını saptamak için, 1 ay içinde ayrı ayrı 

toplantılar düzenleyerek, görüş alışverişi yaptık. 
Bugün burada; o toplantılardan gelen 
bildirimleri, uzak mesafeden yapı denetim 
atanması, proje onaylarında yaşanan aksaklıklar 
ve denetçi- haritacı gibi birçok konuyu masaya 
yatırarak, ilgili bakanlığa ulaştırmak üzere rapor 
hazırlanması konusunda mutabık kaldık. 
Sektörümüzün büyümesinin önündeki engeller 
kalkana kadar girişimlerde bulunmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

   
 

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Kocaeli 
Şubesi Başkanı Kahraman Bulut ve 
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı 
Oğuzhan Keleş ile birlikte, Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı (SATSO) 
ziyaret ederek, burada inşaat 
sektörünün sorunları ve çözüm 
önerileri üzerine önemli görüşmeler 
gerçekleştirdi. 
 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde, 
Kocaelili inşaatçılar, Sakarya Müteahhitler Birliği 
Başkanı Murat Bayrak, Başkan Yardımcıları 
Cengiz Bayar ve Ali Çelik, SATSO 18. Meslek 
Komitesi Başkanı İlker Ergül ile bir araya geldi. 
 
İki şehrin, kentleşme, müteahhitlik ve inşaat 
sektöründeki faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 
sorunların ortak çözümü için ilk adım mahiyeti 
taşıyan toplantıyı değerlendiren Odamız Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, “İnşaat 

sektörünü oluşturan yapı müteahhitleri, yapı 
denetim firmaları ve beton firmalarının yaşadığı 
sıkıntılar tüm illerin genel sorunu olarak 
önümüzde duruyor. Sistematik olarak 
gerçekleşen maliyet artışları, sektörün alt 
bileşenlerinde artan bürokrasinin neden olduğu 
problemler, yürürlüğe giren yönetmelikler, ucu 
açık ve netleşmemiş kavramlar, tüm ülke 
genelinde inşaat, yapı denetim ve laboratuvar 
sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi karşı 
karşıya getirerek, işleyişin yavaşlamasına neden 
oluyor. Bu sorunları aşma kararlılığındayız.  
 
Biz de Kocaeli Ticaret Odası ve sektördeki STK 
başkanlarımızla bir araya gelerek, komşu il 
Sakarya’yı da çözüm arayış sürecimize dahil 

https://www.enkocaeli.com/haberleri/baskani
https://www.enkocaeli.com/haberleri/baskan
https://www.enkocaeli.com/haberleri/kocaeli-ticaret-odasi


      
  
                       

  
 

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:149 
www.koto.org.tr 

 

etmek üzere ziyaret ettik. Sektör adına çok 
verimli bir toplantı oldu. Önce bölgesel sonra da 
tüm illerimizin inşaat alanındaki dinamiklerini bu 
sürece dahil ederek, yine ekonomide başat, 
yaşayan ve yaşatan sektör olmayı hedefliyoruz. 

Temsil ettiğimiz sektörün tek bir sorunu 
kalmayana dek çabalarımız sürecek. Bizlerle 
ortak yol yürümeye kararlı olan Sakarya’daki 
meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.  

 
 

KIZILAY’DAN ODAMIZA TEŞEKKÜR PLAKETİ 

 
Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere 
duyarsız kalmayan Odamız, plaketle 
onurlandırıldı.  
 
Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’u 
ziyaret ederek, Antalya ve Muğla’da yaşanan 
orman yangınları başta olmak üzere, yapılan tüm 
destekler için teşekkür plaketi takdim etti.  
 
Odamızın kardeş elini desteğe ihtiyaç duyulan 
her noktaya uzatmak için gayret gösterdiklerini 
ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Necmi Bulut, 
tüm Oda camiası adına plaketi teslim aldı.  
 
 

ODAMIZDA OTO SERVİSİ İSTİŞARE TOPLANTISI 

DÜZENLENDİ 

 
Odamız Meclis Üyesi aynı zamanda Kuzey 
Marmara Servisler Dernek Başkanı Hasan 
Cemil Altınkaya ve Kuzey Marmara Oto 
Servisler Derneği (KUMSED) üyeleri 
katılımıyla oto servis sektörü ile ilgili TSE 
12047 hyb ile özel servislerde hizmet 
kalitesi ve garanti kapsamındaki araçların 
bakım onarımları konularının konuşulduğu 
istişare toplantısı Odamız evsahipliğinde 
gerçekleştirildi. 

 



      
  
                       

  
 

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:149 
www.koto.org.tr 

 

ODAMIZ ÜYELERİ 15. Food-Tech Eurasia - ULUSLARARASI 

GIDA VE İÇECEK TEKNOLOJİLERİ FUARINI  

ZİYARET ETTİ 

 
20 - 23 Ekim 2021 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilen 15. FoodTech Eurasia Fuarına Odamız 16. 
Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Bölükbaşı ve komite üyeleri 
ile 20. Meslek Komitesi üyeleri katılım sağladı. 
 
Gerçekleştirilen fuarda, Çikolata, şekerleme ve pastacılık 
ekipmanlarından et ve süt ürünleri teknolojilerine, soğuk zincir 
ekipmanlarından gıda güvenliğine, işleme ve dolum 
teknolojilerinden ambalaj üretimine kadar geniş bir yelpazede, 
yiyecek ve içecek üreticilerinin markalarına ve ürünlerine değer 
katacak güvenilir, yüksek kalitede çözümler sunuldu ve tanıtıldı.  
 

 

18. MESLEK KOMİTESİ  

YENİ ÜYE TANIŞMA 

TOPLANTISI ODAMIZDA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

Odamız bünyesinde faaliyet gösteren komiteler, 
sektör toplantıları ve üye buluşmalarına Ekim 
ayında da devam edildi.  
 
18. Meslek Komitesinin, Mimar, Mühendis ve 
Danışmanlık Hizmetleri Grubu’na dahil olan yeni 
üyeler için gerçekleştirdiği Yeni Üye Tanışma 
Toplantısına, Komite Başkanı Levent Yapıcı, 
Meclis Üyeleri Fikret Yıldırım, Yusuf Özdemir, 
Komite Başkan Yardımcısı Fatih Özcan,  
Komite Üyesi Nilay Özkan ev sahipliği yaparken, 
Oda’nın birim amirleri de katılarak, yeni üyelerin 
sorularını yanıtladı.  
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Nilay Özkan, komitenin çalışmalarını aktararak, 

“Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. 
KOTO 18. Meslek Komitesi olarak sayımız oldukça 
fazla. Sizlerin katılımıyla her geçen gün biraz daha 
fazla büyüyoruz. Pandemi nedeniyle biraz geç 
buluştuk ama böylesi bir dönemde işyeri açma 
cesaretini gösterdiğiniz için de ayrıca takdir 
ediyoruz. 18. Meslek Komitesi olarak bugüne 
kadar 600’e yakın teklif, temenni ve öneri 
vermişiz. Bunları sizlerden gelen geribildirimler 
sayesinde yaptık. Dolayısıyla sektörlerimizin 
geleceği için sürekli temasta bulunmamız çok 
büyük önem arz ediyor” dedi.  
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Komite Başkanı Levent Yapıcı toplantıda yaptığı 
konuşmasında, “18. Meslek Komitesi olarak 
sizleri burada ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. 
Özellikle pandemide ticarete başlamış 
olmanızdan dolayı da tebrik ediyorum. Zor bir 
süreçte başladınız. Biz komite olarak 
pandemiden önce yeni açılan firmalara hayırlı 
olsun ziyareti yapıyorduk ancak bırakmak 
durumunda kaldık. Böyle bir toplantı 
düzenleyelim istedik. Amacımız öncelikle sizlerle 
Ticaret Odası bünyesinde bir araya gelmek, 
sizlerin Odasını ve bizleri tanımasını sağlamak. 
Biz, sizin için buradayız. Taleplerinizi ve 
görüşlerinizi her zaman bize ulaştırın. Alt 
zümreler olarak da ilerleyen zamanlarda da bir 
araya geleceğiz” dedi.  
 

Meclis Üyesi Yusuf Özdemir ise konuşmasında, 
“Bu dönem şanssız bir dönem oldu sizinle daha 
erken iletişime geçemedik. Bu dönemde tüm 
sosyal ilişkiler askıya alındı. Geç de olsa bugün 
burada buluşmak güzel oldu. Tebrik ediyorum” 
ifadelerine yer verdi.  
 
Meclis Üyesi Fikret Yıldırım da tüm yeni üyeleri 
Oda’nın hizmetlerinden yararlanmaya davet 
ederek, “Biz sizlerin seçtiği isimleriz. Sizlerden 
gelen talepleri yönetime iletme görevimiz var. 
Hangi sektörde aksaklık var ise bu noktada 
çalışma yaparız. Ama bu çalışmayı sizlerden gelen 
talepler doğrultusunda yaparız. Sizlerden ricamız 
sektörünüzle alakalı sorunları tespit edin. Bizlere 
ulaştırın” ifadelerine yer verdi. 

 

18. MESLEK KOMİTESİ 

TMMOB ÇEVRE 

MÜHENDİSLERİ ODASI 

KOCAELİ ŞUBESİ’Nİ 

ZİYARET ETTİ 

 
 
 

Odamız 18. Meslek Komitesi üyeleri, TMMOB 
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.  
 
Ziyarette, 18. Meslek Komitesi Başkanı Levent 
Yapıcı, Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, Komite 
Üyeleri Nilay Özkan, İbrahim Arda Aygören, 
Yakup Ayvenli’nin yeraldığı Odamız heyetini, 
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı 
Gökhan Tilki, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep  
Soyer, Begüm Bay, aynı zamanda 18. Meslek 

Komitesi üyesi de olan Tuğba Coşkun Eroğlu 
ağırladı. 
 
Ticaret ve kentimizle ilgili somut katkılar 
sağlamak amacı üzerine gerçekleştirilen 
toplantıda, Çevre Mühendislerinin de 18. Meslek 
Grubu üyesi olduğu vurgulandı. Toplantıda, 
Kocaeli Ticaret Odası üyesi tüm meslek 
gruplarında, ‘çevre’ başlığı altında projeler 
gerçekleştirilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. 
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İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISINA 

KATILIM SAĞLADIK 
 

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

Kocaeli Valiliğinde gerçekleştirilen İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Vali 
Yardımcısı Aslan Avşarbey'in yanısıra, Çalışma ve 
İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, kurum 
müdürleri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 
üyeleri ve Odamızı temsilen Odamız Genel 
Sekreter Yardımcı Sezgin Özkarayel katıldı. 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna olumlu 
yönde katkıda bulunan kurul üyelerine ve emeği 
geçenlere teşekkür eden Vali Yardımcısı Aslan 
Avşarbey, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulunun 4. Olağan Toplantısının hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Ulvi Yılmaz’ın kurul kararlarına ilişkin 
gerçekleştirilenler ve alınacak kararlarla ilgili 
sunum yapmasının ardından, 2021 yılında 
uygulanacak İşgücü Eğitim Planı güncellendi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayati 
Aydın, Kocaeli'nde ki Mesleki ve Teknik eğitim 
veren okullarda yapılan çalışmalara ilişkin sunum 
gerçekleştirdi.  

 
 

BAĞIMLILIKLA 

MÜCADELE İL 

KOORDİNASYON 

KURULU TOPLANTISINA 

KATILIM SAĞLADIK 
 

İlimizde madde bağımlılığının azaltılması ve 
önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve 
topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen 
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 
2021 yılı 3. Toplantısı Vali Seddar Yavuz’un 
başkanlığında geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirildi. Deniz Eğitim-Öğretim ve 
Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Vali 
Yardımcıları Ekrem Çalık, Aslan Avşarbey ve Ali 
Ada, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysal 
Tipioğlu, üniversitelerin, kamu kurum ve  
 

kuruluşlarının yetkilileri, oda, birlik, dernek ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri 
ile Odamızı temsilen Araştırma ve Dış Ticaret 
Servisi Müdürü Özlem Taşkır katılım sağladı. 
Bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi 
için alınması gereken tedbirler, yapılması 
gereken çalışmalar konusunda gerçekleştirilen 
toplantıda, katılanların görüş, öneri ve 
düşünceleri dinlenerek istişarelerde bulunuldu. 
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DERİNCE MHP İLÇE BAŞKANI  

SALİM SAYAR ZİYARET EDİLDİ 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yarımcısı 
Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı tarafından Milliyetçi 
Hareket Partisi Derince İlçe Başkanı Salim 
Sayar’a ziyaret gerçekleştirildi. 
 
Gerçekleştirilen ziyarette kent ve ülke 
gündemi ile ilgili istişarelerde bulunuldu. 

 

 

TOBB KADIN 

GİRİŞİMCİLER KURULU 

DOĞU MARMARA BÖLGE 

TOPLANTISI  

DÜZCE TSO 

EVSAHİPLİĞİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun ev 
sahipliğinde düzenlenen Doğu Marmara Bölge 
Toplantısı; İlimiz Kocaeli, Bolu, Bilecik, Yalova, 
Sakarya ve Bursa Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanları ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.  
 
Misafir Kurul Başkanlarının da illerinde yapılan 
kooperatifleşme çalışmaları hakkında bilgi verdiği 
toplantı dilek ve temennilerinin ardından plaket 
ve hediye takdimi ile sona erdi. 
 

 

Toplantı sonrası gün boyu süren programın ilk 
gezisi, Konuralp Müzesi ziyaretiyle başlarken 
daha sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Düzce Belediyesi Batı Karadeniz’in tek antik 
tiyatrosu olan Konuralp Prusias ad Hypium Antik 
Kenti’nde devam etti.  
 
Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Doğu 
Marmara Kadın Girişimciler Kurulu heyeti, Meme 
Kanserine dikkat çekmek için pembe balon 
uçurdular. Program, Fenerbahçe Topuk Yaylası 
Tesisleri’nde son buldu. 
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TOBB VE BEKO 

“GİRİŞİMCİ 

KADINLARIN 

YANINDA" 

PROGRAMINA 

KATILIM SAĞLADIK 
 

 
 
TOBB, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu ve Beko işbirliğinde, Arçelik Perakende 
Akademi desteğiyle 'BEKO 100 Kadın Bayii 
Projesi' kapsamında 'Girişimin Kadın 
Kahramanları Kocaeli Buluşması' etkinliği 
düzenlendi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Kocaeli Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, 

Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, İcra 
Kurulu Üyelerimiz Esma Bektaş, Eda Efe, 
Araştırma ve Dış Ticaret Müdürü Özlem TAŞKIR 
ve BEKO Yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen 
etkinlikte kadın girişimcilere projenin detayları 
ve yeni iş fırsatları hakkında bilgi verildi. 

 
 

 

KOCAELİ KADIN 

GİRİŞİMCİLER KURULU 

ODAMIZ İCRA KOMİTESİ 

ÜYELERİ KOTO AOSB 

MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİNİ  

ZİYARET ETTİ 
 

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Odamız İcra 
Komitesi üyeleri KOTO AOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.  
 

Okul Müdürü Coşkun CEBECİ ve öğretmenler 
ile birlikte okul çalışmaları ve yapılabilecek 
projeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Öğrenciler ziyaret edilerek 
girişimcilik hakkında kısa bilgiler aktarıldı. 
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ODAMIZA ZİYARETLER 
 

KAYMAKAM ALTUĞ ÇAĞLAR VE ÇEŞİTLİ 

KURUMLARDAN ODAMIZA ZİYARETLER 

Kentimizin istişare noktası Odamız, çeşitli kurum 
ve kuruluştan misafirlerini konuk etmeye Ekim 
ayında da devam etti. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
görüşmelerle, kentimizin ekonomisi başta olmak 
üzere sosyal ve kültürel hayatı da ele alındı. İlk 
olarak Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ile bir 
araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Oda’nın faaliyetleri ile ilgili bilgi aktararak, 
kendisine Oda turu yaptırdı. Odamızın başarılı 
çalışmalarını yakından takip ettiğini ancak 
yerinde görmenin de çok özel olduğunu ifade 

eden Kaymakam Altuğ Çağlar, Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut nezdinde Oda yönetimine 
başarılar diledi.  Akabinde; İş Bankası Bölge 
Müdürü İbrahim Erdoğan, İzmit Şube Müdür 
Yardımcısı Neslihan Çelik Baydan, İş Bankası İzmit 
Şubesi Müdürü Kemal Can, Müdür Yardımcısı 
Sevginar Çepni, Vakıf Katılım Genel Müdürlük 
Şube Ağı ve Performans Yönetim Müdürü Bilal 
Şişman, Yönetmeni Fatih Arslan, E5 Şube Müdürü 
Serdar Pehlivan, KOBİ Pazarlama Şube 
Yönetmeni Akif Çapacı, Türk Eximbank Gebze 
Şubesi Müdürü Zekeriya Karadayı ve Müdür 
Yardımcısı Aydın Güngör, Harita ve Kadastro 
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Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Cuma 
Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Tüm 
Emlakçılar Derneği (TÜGEM) Başkanı Fuat Özdağ 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Sağlık 
Çalışanları Derneği (SAĞLIKÇA) Başkanı Adem 
Yaman ve Yönetimi, Kocaeli Sivil Toplum 
Gönüllüleri Derneği (KOSİD) Başkanı Hüseyin Öz 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmit Belediyesi STK 
ve Esnaf Hizmet Masası üyeleri Cem Serhat 
Dayanç, Eray Bodur, Birol Sağlam ve Nurullah 
Özer, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, 
kentin ekonomi başta olmak üzere sosyal ve 
kültürel hayatı üzerine değerlendirmelerde 
bulundu.  

 
 
 

MHP İL BAŞKANI 

AV.YUNUS EMRE 

KURT’TAN  

ODAMIZA İADE-İ 

ZİYARET 

 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’u, MHP İl 
Başkanlığına atanan Av.Yunus 
Emre Kurt yönetimiyle ziyaret etti. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu 
sayman üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, Murat 
Barış ve Mehmet Akif Şen’in katıldığı ziyarette 
genel ekonomik değerlendirmeler ve kent 
sorunları üzerine görüşler ortaya kondu. 
 
MHP İl Başkanlığına atanan Av.Yunus Emre 
Kurt’la il sekreteri Coşkun Kaya, il Sekreter 
yardımcısı Cihan Ayten, İl teşkilat başkan 
yardımcısı Hüseyin Koşan, aile ve engellilerden 

sorumlu il başkan yardımcısı, Filiz Kıymaz, esnaf 
ve iş dünyasından sorumlu il başkan yardımcısı, 
Enes Emengen, mesleki ve sivil toplum 
kuruluşlarından sorumlu il başkan yardımcısı 
Ögetay Bal, il yöneticileri Kamil Çavdar ve 
Abdurrahman Kaya’nın katıldığı ziyarette MHP 
yeni İl yönetiminin yeni dönemde yapacağı 
çalışmalar özetlendi. Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut MHP İl Başkanı Av.Yunus Emre 
Kurt’a iade-i ziyaret için teşekkür ederek, kent 
esnafının ve iş dünyasının genel sorunlarının 
çözümünde birlikte hareket edeceklerini ifade 
etti.  
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PORT SUDAN LİMANI'NIN VE 

HARTUM'A BAĞLANAN 

KARAYOLU'NUN KAPANMASI 

DUYURUSU 
 

 
Doğu Sudan'ın Beja Kabileleri üyelerinin, 
bölgedeki siyasal otorite boşluğu ve kötü 
ekonomik koşulları protesto etmek için Port 
Sudan Limanındaki faaliyetlerin durmasına 
sebebiyet verecek şekilde bir isyan başlattıkları 
bildirilmektedir.  
İsyan çerçevesinde, Hartum'a bağlanan 
anayolu  kapattıkları ve söz konusu limanın 

kapanmasından önce limana indirilmiş 
konteynerlerin gümrük işlemlerinin 
gerçekleştirilememesi nedeniyle büyük 
miktarlarda demuraj masraflarının oluştuğu 
bildirilmektedir. 
İhracatçılarımızın, mal teslimi yapan acentalar ile 
mücbir sebep durumundan dolayı yeniden bir 
değerlendirme yapılmasını talep etmelerine ve 
Sudan'daki durumu takip ederek yükleme 
yapmalarında fayda görülmektedir. 

 

ABD'NİN İRAN'A UYGULADIĞI  

YAPTIRIMLAR HAKKINDA 
 
Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımızdan alınan 
görüşte, ülkemizi hukuken yalnızca Birleşmiş 
Milletler kararları bağlamakla birlikte, ABD’nin 
yaptırım kararlarının denizaşan etkilerinin de söz 
konusu olabileceği ifade edilmektedir. 
 

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları konu alan 
bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz. 
 

 

İRAN'A AİT EYALET TANITIM KARTLARI OLUŞTURULDU 
 
İran'da bulunan 31 eyaletin ( Ostan ) tamamı için 
Tebriz ve Umumiye Ataşeliklerimizin de 
katkılarıyla , Ostan ( İran Eyaleti ) Tanıtım Kartları 
oluşturulduğu bildirilmektedir. 
 
Ostan Tanıtım Kartları'nda her bir eyaletin nüfusu 
, sosyo ekonomik gelişmişlik seviyesi , sanayi 
bölgeleri, hizmet sektörleri, dış ticaretindeki 
önde gelen ürün ve ülkeler bulunmakta olup  
 

 
kartların İran'daki yatırımcılarımızın çalışmalarını 
kolaylaştırması , eyaletlere yatırım veya iş 
seyahati yapmak isteyenler için genel bir 
perspektif vermesinin hedeflendiği 
belirtilmektedir.  
 
Tanıtım kartlarına  
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-
asya/iran/raporlar/musavirlik-
raporlari adresinden ulaşılabilir. 

http://koto.org.tr/dokumanlar/e03e161fd0c3a1754f34e0c076025f7d.pdf
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari
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KARADAĞ'DA YATIRIM VE İŞ OLANAKLARI 
 
Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen, Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ 
Ekonomi Odası tarafından hazırlanan "Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları" 
başlıklı dokümanın bir örneğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
 

 

İSLAMABAD – TAHRAN – İSTANBUL (İTİ) ULAŞTIRMA 

KORİDORU HAKKINDA DUYURU 
 
Pakistan yakın geçmişte TIR Sözleşmesine 
katılmış olup, bu sayede TIR Karnesi kapsamında 
Pakistan hareket ve varışlı taşımalar yapılması 
imkânı sağlanmıştır. Pakistan-İran-
Türkiye güzergâhında ilerleyen İslamabad-
Tahran-İstanbul (İTİ) karayolu ulaştırma 
koridoru, 08.10.2021 tarihinde TIR Karnesi 
kapsamında yapılan 2 adet taşıma ile birlikte 
hayata geçirilmiştir. Söz konusu koridor özellikle 
zaman ve maliyet bakımından büyük avantajlar 
sağlamaktadır.  
Oluşturulan koridor, ortalama 1 ay süren 
denizyolu seferi teslim süresini 8 ila 12 güne 
düşürecek ve aynı zamanda dünya genelinde 
yaşanan konteyner kısıtlılığının yarattığı maliyet 

artışı ve teslimatta gecikme sorunundan 
kaçınılmasını da sağlayabilecektir. Diğer taraftan 
oluşturulan 
koridor, 
Çin-
Pakistan 
Ekonomik 
Koridoru 
(CPEC) 
isimli proje ile kullanıldığında, yakın gelecekte Çin 
Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki yük akışı 
için de bir alternatif bir güzergâh 
oluşturabilecektir. 
 
 

 

HELAL BELGELENDİRME 

DESTEKLERİ
 

Dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında 
güvenilir bir akreditasyon mekanizması 
kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir 
ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareli ürünlerin 
itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar 
neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu 
tarafından akredite helal belgeleri, Ticaret 
Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş 
Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ı 
kapsamına alınmıştır. 

 
 
Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 
edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret 
Bakanlığı'nın pazara giriş desteklerine ilişkin 
internet 
adresinden  (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihr
acat-destekleri/teblig-bazinda-destek-
mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-
desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-
giris-belgeleri ) erişim sağlanabilmektedir. 

https://www.mtso.org.tr/uploads/library/2021/10/karadag-da-yatirim-ve-is-olanaklari-0R8R.pdf
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri
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KÜBA 2021 İŞ FORUMU 
 

Küba 2021 İş 
Forumu’nun 29 

Kasım - 2 Aralık 
2021 tarihlerinde 

düzenlenecektir.  
 
 

 
Kayıtlar; 4 Ekim-25 Kasım 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir.  
 
Kayıt ve ayrıntılı bilgi 
için: https://www.foroempresarial.mincex.gob.c
u/en/home/ 
 
 

TEK PAZAR PROGRAMI -  

ORTAK KÜME GİRİŞİMLERİ 

(EUROCLUSTERS) ÇAĞRISI 
 
 
AB tarafından uygulama süreci başlayan Tek 
Pazar Programı (2021-2027), 03 Mayıs 2021 
tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Programın ana bileşenleri 

arasında yer alan “KOBİ'lerin rekabet gücünün 
güçlendirilmesi” bileşeni, COSME-İşletmelerin ve 
KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın 
devamı niteliğindedir.  
  

Tek Pazar Programı'na ulusal katılım 
müzakereleri devam eden ülkeler arasında yer 
almamız nedeniyle açılan çağrılara ülkemizce 
başvuru yapılabilmektedir. Program kapsamında 
“Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) 
Çağrısı” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Tek 
Pazar Programı–Ortak Küme Girişimleri 
(EUROCLUSTERS) Çağrısı ile ilgili yazıyı burayı 
tıklayarak ulaşabilirsiniz 
 

GÜRCİSTAN - RUSYA SINIRINDAKİ İNŞAAT ÇALIŞMALARI 
 
Gürcistan - Rusya arasındaki Zemo-Larsi gümrük 
geçiş noktasının Rusya tarafında gerçekleştirilen 
inşaat çalışmaları nedeniyle Rusya'nın yeterli 
sayıda yük taşıtının geçiş işlemini 
gerçekleştiremediği bilinmektedir. Türk nakliye 
firmalarının alternatif gümrük geçiş noktalarını 
(Tsiteli Khidi - Siniq Korpu 'Kırmızı Köprü' ve/veya 
Lagodekhi - Mazimchay) kullanmalarının tavsiye 
edilmektedir. 
 
Söz konusu notada yer verilen hususların, Ticaret 
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY'ın 8 Ekim 

2021 tarihinde İzmir'de Gürcü ve Azerbaycanlı 
muhataplarıyla yaptığı toplantıda gündeme 
getirildiği, söz konusu görüşmeler çerçevesinde 
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı 
Safar MEHDİYEV'in, Gürcistan'dan Rusya'ya 
geçişte yaşanan sorunların çözümüne yardımcı 
olmak adına Azerbaycan Cumhuriyeti olarak Türk 
taşımacıların ve ihracatçıların Gürcistan yerine 
Azerbaycan rotasını kullanmaları hususunda 
gerekli yardımı ve desteği sağlamaya hazır 
olduklarını ifade ettiği bildirilmektedir. 

https://www.foroempresarial.mincex.gob.cu/en/home/
https://www.foroempresarial.mincex.gob.cu/en/home/
http://koto.org.tr/dokumanlar/375f4e3a97bbd8b4752f8f09c5db2123.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/375f4e3a97bbd8b4752f8f09c5db2123.pdf
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MYK MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME 

HİZMETİ AB HİBE DESTEĞİ 

 

MYK Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme 
hizmeti kapsamında aşağıda yer alan ulusal 
yeterliliklerde AB Hibe desteği getirilmiştir. 

AB Hibe desteğinde havuz sistemi olduğu için 
tüm firmalar aynı anda AB Hibe desteğinden 
yararlanacaktır. AB Hibe desteğinde aşağıda yer 
alan sınav ve belgelendirme hizmeti verilen 
Ulusal Yeterliliklerde adayın sınava girmesi ve 
başarılı olması sonrasında yatırmış olduğu 
sınav ve belgelendirme ücreti adaya iade 
edilecektir. Adaydan başarılı olması 
sonrasında talep edilen 200 TL belge 
ücretinin ise iadesi yoktur. 

AB Hibe desteği için gerekli olan işlemler: 

 AB Hibe desteği 7 Eylül 2021 tarihi 
itibarı ile başvurusunu ve ödemesini 
yapan adayları kapsayacaktır. 

 Adayın sınav ve belgelendirme 
başvurusunun alınması (Adaydan alınan 
başvuru evraklarına ek olarak AB Hibe 
başvuru formu alınacaktır.-AB Hibe 
başvuru formu ektedir. ) 

 Adayın iade alabilmesi için AB Hibe başvuru 
formunu eksiksiz bir şekilde doldurması ve 
ıslak imzalı olarak bize ulaştırılması 
gerekmektedir. 

 Aday başvuru yaptığı tarih itibari ile 1 yıl 
içerisinde 3 defa ücretsiz olarak sınava girme 
hakkı bulunmaktadır. 

 MYK Belge masraf karşılığı olarak belirlenen 
tutar hibe kapsamında karşılanmamaktadır 
(2021 yılı için 200,00 TL) 

 Sınav ve belgelendirme ücretinin AB Hibe 
hesabımıza ödenmesi gerekmektedir. AB 
Hibe hesabımız aşağıda yer 
almaktadır.  (Adayın teşvik hesabımıza 
kesinlikle ödeme yapmaması 
gerekmektedir.) 

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM 
SORUMLUSU YETERLİLİK BELGESİ İÇİN DETAYLI 
BİLGİ VE BAŞVURU; 0262 322 30 10 DAHİLİ:154 

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI YETERLİLİK 
BELGESİ İÇİN DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU; 0262 
322 30 10 DAHİLİ:121 
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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 

Resmi Adı: Güney Afrika Cumhuriyeti 
Yüzölçümü: 1.219.090 km2 (Dünya Bankası) 
Nüfus: 58.558.267 (Dünya Bankası) 
Resmi Dili: İngilizce 
Yönetim Biçimi: Başkanlık Sistemi (Federal Devlet) 
Başkent: Pretoria (İdari) Cape Town (Yasama) 
Bloomfontein (Yargı) 
 

GAC ekonomisinin en önemli eyaleti Gauteng’in endüstri, ticaret ve madencilik merkezi olarak toplam 

GSYİH içindeki payı %40 oranını bulmaktadır. Ekonomide ikinci önemli bölge KwazuluNatal olup, Durban 

şehri limanı odaklı yapısı ile turizm, tarım ve ağır sanayiye dayalı bir ekonomiye sahiptir. Üçüncü olarak, 

Western Cape bölgesi daha sınırlı endüstri ve maden kaynağına sahip olmasına rağmen diğer eyaletlere 

göre daha tutarlı ekonomik performans göstermektedir. Bu bölgede tarım ve turizm konuları iyi 

işletilmekte olan alanlardır. 

G20 üyesi olan ve benzer kalkınma hedefleri bulunan Türkiye ve GAC arasındaki ikili ticari ve ekonomik 

ilişkilerin daha fazla geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. GAC, ihracatımız için “hedef pazar”dır. 

Bununla birlikte, pazara giriş; Asya ve Avrupa Birliği ülkelerinin pazara girişteki rekabet avantajı, sanayi 

altyapısının gelişmiş olması ve piyasadaki yerleşik ilişkiler nedeniyle zorluklar içermektedir. İki ülke arasında 

“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (2000)” ve “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Anlaşması (2005)” bulunmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunan GAC 

ile ülkemiz arasında STA bulunmamaktadır. 

İki ülke arasındaki ticaret GAC lehine fazla vermektedir. Türkiye’nin 2020 yılı ihracatında GAC, binde 3 pay 

ile 57, ithalatında binde 4 pay ile 46. sırada bulunmaktadır. Öte yandan, Güney Afrika’nın ithalat yaptığı 

ülkeler sıralamasında ise, Türkiye binde 8 pay ile 31. sırada yer almıştır. 

TÜRKİYE’NİN GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NE İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET DENGESİ 

2017 
485.069.919 1.744.438.344 2.229.508.263 

-1.259.368.425 

2018 
534.230.712 1.381.536.762 1.915.767.474 -847.306.050 

2019 
552.388.943  757.589.178 1.309.978.121 

-205.200.235 

2020 
555.386.190 775.702.407 1.331.088.597 

-220.316.216 
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Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2021 
 

Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %30,0, ithalat %11,9 arttı 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,0 
artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat %11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
 

Ocak-Eylül döneminde ihracat %35,9, ithalat %23,7 arttı 
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat %23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

 

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %28,5, ithalat %25,7 arttı 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Eylül ayında %28,5 artarak 15 milyar 528 milyon 

dolardan, 19 milyar 958 milyon dolara yükseldi. 

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %25,7 artarak 14 milyar 779 milyon 

dolardan, 18 milyar 577 milyon dolara yükseldi. 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 1 milyar 381 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %27,1 artarak 38 milyar 535 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda 

enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %107,4 oldu.  

Dış ticaret açığı Eylül ayında %47,5 azaldı 

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 

2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında %76,7 iken, 2021 

Eylül ayında %89,1'e yükseldi. 
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Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde %14,6 azaldı 

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %14,6 azalarak 37 milyar 876 milyon dolardan, 32 milyar 351 milyon 

dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde %75,8 iken, 2021 yılının aynı 

döneminde %83,3'e yükseldi. 

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Eylül 2021 

 

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,6 oldu 

 

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Eylül ayında imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve 

balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu. 

 

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık 

ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu. 

 

Eylül ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %78,0 oldu 

 

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Eylül ayında ara mallarının payı %78,0, sermaye 

mallarının payı %12,9 ve tüketim mallarının payı %9,0 oldu. 

 

İthalatta, 2021 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı %76,6, sermaye mallarının payı %13,6 ve tüketim 

mallarının payı %9,6 oldu. 
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İŞBİRLİKLERİ 
İHRACAT 

ÜLKE 
 BELARUS 

 
 

TEKLİF TARİHİ  
09.09.2022 

TEKLİF NO  
202100213 

 

NACE KODLARI 
 
 
GTİP KODLARI 
 

 25 - Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve 
teçhizat hariç)  

 33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı  

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

Belarus Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan bir e-posta iletisinde, Türkiye’deki CNC Makine üreticisi 
firmalarla temas kurmak istediği bildirilmektedir. Söz konusu ekli iletide, Belarus Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın faal bir üyesi olan Minsk Bearing Plant firmasının teknik talepleri ve iletişim bilgileri de 
bulunmaktadır. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş 
Yapmanız gerekmektedir. 

 

İTHALAT 

ÜLKE  

 TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ 31.12.2022 

TEKLİF NO  
202100237 

 

NACE KODLARI  17 - Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı  

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

Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesini müşterilerinin avantajına dönüştürmeye çalışan Azdavay 
Kağıt ve Ambalaj Şirketi; faaliyetlerini sınai ve ticari olarak düzenlemiştir. 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/
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İŞ BİRLİĞİ 

ÜLKE  SRİ LANKA 

TEKLİF TARİHİ  
01.11.2021 

TEKLİF NO  
202100234 

 

NACE KODLARI  28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman 
imalatı  

 33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 35 - 
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 
dağıtımı  

 41 - Bina inşaatı  

 43 - Özel inşaat faaliyetleri 
 

Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ekli yazıda, yenilenebilir enerji alanında kendin- yap- işlet 
modeli ile rüzgâr türbin ve güneş panellerine Türk firmalardan yatırım yapılması talep ediliyor. Konu 
ile ilgili detaylı bilgilere ekteki yazıdan ulaşabilmektedir. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri 
İçin www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 

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

