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78. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL 

KURULU’NA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM SAĞLANDI 

Odamız başta olmak üzere ülkemizde faaliyet 
gösteren 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 78. 
Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu 
yıl da elektronik ortamda gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşen 78. Olağan Genel 
Kurula Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan, 
Genel Kurul Delegeleri; Alp Kayalar, Hüseyin 
Avni Aslan, Sema Kalafat, Cafer Kozluca, Kerim 
Bayramoğlu, Medet Aydın, Haluk Mamik, 
Hasan Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Hüseyin 
Eryaşar, Yaşar Can, Adnan Sancak, Murat 
Aydın, Hasan Kanca, Ali Suat Birer, KOTO Genel 
Sekreteri Mert Anlıpak ekran karşısında eksiksiz 
yerini alarak, genel kurula tam kadro katıldı. 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Genel Kurula 
online katılım sağlayarak, Genel Kurulun hayırlı 
olmasını diledi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan Genel Kurul Programı, TOBB’un 70. 

Yılının kutlandığı filmin gösterimi, Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunulması, 
müzakere edilmesi, oylanması, hesapları 
inceleme, mevzuat, ekonomik raporu 
inceleme, dilekleri inceleme, Avrupa birliği 
Uyum, Dış ilişkiler, vergi, ekonomi politikası, 
basın ve yayın komisyonlarının sunuşlarıyla 
devam etti. Program TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun teşekkür ve kapanış 
konuşmasıyla sona erdi. 

TOBB 78. Online Genel Kurulu’nu 
değerlendiren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanı Necmi Bulut, “TOBB, ülkemizin en 
büyük kurumsal ailesi. Sayıca kalabalık 
olduğumuz için, pandemi önlemleri 
çerçevesinde yine online olarak gerçekleştirildi. 
Fiziki olarak uzak olsak bile, aynı coşkuyu 
doyasıya yaşadık. Tam kadro katılım sağlayan 
delege arkadaşlarımıza teşekkür ederken, 
TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
bir kez daha tebrik ediyorum. Birliğimizin 
gösterdiği yeni hedeflere, Oda olarak üzerine 
de koyarak ilerlemeye hazırız” dedi. 
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AMSTERDAM SAĞLIK TURİZM FUARINA HEYET İLE 

BİRLİKTE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
beraberindeki heyet, Amsterdam Sağlık 
Turizmi Fuarı’nın açılışına katılarak şehrimizin 
bu alanda gelişimine katkı sunmak adına global 
ölçekli görüşmeler gerçekleştirdi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Barış, 20- 21 Mayıs 2022 tarihlerinde 
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen 
Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nın açılışına 
katılmak üzere ülkeye gitti. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği başta olmak üzere, DEİK, 
OHSAD, MÜSİAD ve HOTİAD’ın destekleriyle 
düzenlenen fuarda, Türkiye’den 56 hastane ve 

sağlık kuruluşu katıldı. Fuarda stant açan 
Kocaelili ROMATEM Fizik Tedavi Hastanesi’nin 
standını da ziyaret eden heyetimiz , fuar 
çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Fuarın açılış 
programında yaptığı konuşmada Kocaeli’nin 
sağlık turizminde potansiyeli yüksek ve iddialı 
şehirlerin başında geldiğini ifade eden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Necmi Bulut, 
“Bu potansiyeli uluslararası yatırımcılarla 
buluşturmak amacıyla düzenlenen 
organizasyonları çok önemsiyoruz. Burada, 
ilimizin sağlık turizminin gelişimine katkı 
sunmak amacıyla global ölçekli yatırımcılarla 
görüşmeler gerçekleştirip, firmalarımızın 
tanıtım süreçlerine katkı sağlayacağız” dedi.   

 

KANDIRA’NIN İLÇE TEŞVİK KAPSAMINA ALINMASI 

Odamızın, Kandıra’nın, tarım ve turizm yatırım 
teşviklerinden üst düzeyde faydalanması 
amacıyla başlattığı girişimler sonuç verdi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, iller arası 
gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak, illerin 
görece daha az gelişmiş ilçelerini kalkındırmak 
amacıyla ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanı Kararı’, Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Kandıra da alt bölge desteğinden 
yararlanan ilçeler arasında yer aldı. 

Artık Kandıra’ya yapılacak yatırımlar 2 ve 3. 
Bölge statüsünden desteklenecek. Odamızın, 
kentimizin ekonomiye daha fazla değer katması 
için başlattığı bir girişim daha olumlu sonuç 
verdi. 5 yıldır, bakanlık, milletvekili ziyaretleri, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 
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gerçekleştirdiği girişimler neticesinde, 
kentimizin tarım ve turizm alanında gelişmeye 
en elverişli ilçesi Kandıra’nın, yatırım 
desteklerinden daha fazla faydalanmasının önü 
açıldı. 

Karara göre, Kandıra’nın OSB dışında kalan 
bölgede yürütülecek yatırım faaliyetlerine; KDV 
istisnası uygulanacak, gümrük vergisi muafiyeti 
sağlanacak, yüzde 20 oranında vergi 
indiriminden faydalanabilecek, sigorta primi 
işveren hissesi 3 yıl süreyle devlet tarafından 
karşılanacak, yatırım için yer tahsisi sağlanacak. 
OSB içinde kalan yatırım faaliyetlerine ise; KDV 
istisnası uygulanacak, gümrük vergisi muafiyeti 
sağlanacak, yüzde 30 oranında vergi 
indiriminden faydalanabilecek, sigorta primi 
işveren hissesi 6 yıl süreyle devlet tarafından 
karşılanacak, yatırım için yer tahsisi sağlanacak, 
Türkiye’deki bankalardan kullanacağı kredi ve 
kar payları 3 puan, döviz ve dövize endeksli 
kredi ve kar payları ise 1 puan olarak 
desteklenecek. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, bu 
kararın alınmasında emeği geçen tüm 

kurumlara ilimiz adına teşekkür ederek, “5 
yıldır üzerinde önemle durduğumuz önemli bir 
hedefimiz vardı; Kandıramızın, Kocaeli başta 
olmak üzere İstanbul gibi coğrafi yakınlığımız 
olan büyük metropollerin tarımsal ürün 
ihtiyacını karşılayacak yetkinliğe getirilmesi. 
Bunun için teşvik sisteminde revize yapılması 
ve ilçe bazlı sisteme Kandıra’nın da dahil 
edilmesi gerekiyordu. Oda olarak, 
gerçekleştirdiğimiz her ziyaret ve programda 
bu konuyu yüksek sesle dile getirdik.  

Tüm kanallardan resmi girişimlerimizi yaparak, 
bu konuyu gündemimizde tuttuk. Kandıramız 
ve ilimiz adına, bu kararın çıkması çok 
önemliydi. Karar oldukça memnuniyet vericidir. 
Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. 
Şimdi gün, Kandıra’ya odaklanma günüdür. 
Kandıramıza turizm ve tarım başta olmak üzere 
yatırım yapacak iş insanlarını davet ediyoruz. 
Oda olarak bizler Büyükşehir Belediyemizin 
öncülüğünde Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Yetiştiriciliği Projesi’ni hayata geçirerek ilk 
adımı attık. Kandıra’mız bu kararla birlikte 
ilimizin ve bölge illerin tarım deposu ve turizm 
destinasyonu olmaya adaydır. Ulusal ve 
uluslararası firmaları yatırıma bekliyoruz” dedi. 

 

KOCAELİ BAĞIMLILIKLA 

MÜCADELE ÇALIŞTAYI  
 

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurul Kararları 
doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak 
koordine edilen "Bağımlılıkla Mücadele 
Çalıştayı" 26-27 Nisan tarihlerinde ilimizde 
gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Sayın Seddar 
Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen, 
#benolsaydım etiketi ile tanıtılan ve iki gün 
süren çalıştaya çeşitli kesimlerin temsilcileri, 
bürokratlar, STK temsilcileri ve Odamız 
Araştırma ve Dış Ticaret Servis Müdürü Özlem 
TAŞKIR katılım sağladı. 

Programda açılış konuşmasını yapan Kocaeli İl 
Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Bağımlılığın 
toplumsal birçok sorunu var. Uyuşturucunun 
yanı sıra tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığının 
toplumda birçok sıkıntısı var. Hastanelerimizde 

bağımlılıkla mücadele hizmeti veriliyor. İlimizde 
bu konuda birçok faaliyet gerçekleştirildi” dedi, 
çalıştayın konuya çözüm önerileri doğuracağını 
düşündüğünü söyledi. 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında 
bağımlılık konusunda toplumun tüm 
bileşenleriyle birlikte mücadele gösterilmesi 
gerektiğini söyledi. Valilik olarak verilen 
hizmetlerle ilgili verileri açıklayan Vali Yavuz, 
AMATEM ve ÇEMATEM ihalelerine kısa süre 
içerisinde çıkacaklarını söyledi. 
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İL İSTİHDAM VE MESLEKİ 

EĞİTİM KURULU’NA 

KATILIM SAĞLANDI 
 

 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 2. 
Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı İsmail 
Gültekin’in başkanlığında gerçekleştirildi. 
Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı 
İsmail Gültekin’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 Odamız Genel Sekreter 
Yardımcısı Sezgin Özkarayel katıldı. 

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin’in kurul üyelerini 
selamlayarak başladığı konuşmalarında; 
“Günümüz dünyasının en önemli 
problemlerinden bir tanesi kuşkusuz işsizlik ve 
yeterince istihdam yaratamamaktır. Bu iktisadi 
sorun aynı zamanda sosyo-psikolojik sorunları 
ve huzursuzlukları da beraberinde 
getirmektedir. İlimiz bir sanayi şehri. Sanayi 
şehri olması vesilesiyle de çok sayıda sanayi 

yatırımı ve kamu kuruluşu ile özel sektör 
istihdam konusunda çaba gösteriyor.” şeklinde 
dile getirerek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim  

Kurulunun 2022 yılı 2. Olağan Toplantısının 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 

2022 yılında istihdama yönelik yapılan 
çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde 
bulunan Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl 
Müdürü Ulvi Yılmaz yapmış olduğu 
açıklamalarında; “2022 yılı Mart ayı itibariyle 
Çalışma ve İş kurumuna 50.424 iş talebinde 
bulunulmuş, 30.084 açık bulunan iş alanına 
19.034 kişi yerleştirilmiştir. Yine aynı 
dönemlerde 13.212 kişi işsizlik ödeneğinden 
faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş olup, 
bunlardan 4.841 kişinin talebi uygun görülmek 
suretiyle 78.920.162 TL işsizlik ödeneği yardımı 
yapılmış, 1.979 kişiye de mesleki eğitim 
verilmiştir.” diyerek kurul kararlarına ilişkin 
gerçekleştirmeler ve alınacak yeni kararlarla 
ilgili sunum yapmasının ardından, 2022 yılında 
uygulanacak İşgücü Eğitim Planına ilişkin taslak 
görüşülmesiyle toplantı devam etti. 

DORUKTAKİLER 2021 ÖDÜL TÖRENİ 

 

Kocaeli Gazetesi’nin her yıl geleneksel olarak 
tekrarladığı Doruktakiler değerlendirmelerinin 
2021 yılı ödül töreni, Kocaeli Ticaret Odası 
(KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplanan öneriler ilimizin 

tanınmış isimlerinden oluşan Büyük Jüri’ye yine 
online olarak sunuldu. 150 jüri üyesinin katıldığı 
oylamada 17 kategoride, “DORUKTAKİLER 
2021” belirlendi. Ödülleri TBMM Başkanvekili 
ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar verdi. 
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Düzenlenen törene Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Odamız Meclis Başkanı 
Akın DOĞAN, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 
CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı 
Şanbaz Yıldız, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, HDP İl 
Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa, Vatan Partisi 
İl Başkanı Yalçın Arslan, Demokrat Parti İl 
Başkanı Mustafa Nazlıgül, DEVA Partisi İl 
Başkanı Adem Koç, Saadet Partisi İl Başkanı 
Zafer Mutlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin 
Coştur Filiz, Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı 
Nuray Macit, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan 
Kahveci, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube 
Müdürü Salih Yalçıntaş, Lastik-İş Genel Başkanı 
Alaaddin Sarı, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali 
Korkmaz, Türkiye Azerbaycan Dernekleri 
Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, İzmit 
Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KOGACE 
Başkanı Cemal Kaplan, Kartepe Belediyesi 
Basın-Yayın Müdürü Dalgıç, Körfez Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent 
Gülal,Veteriner Hekimleri Odası Mehmet 

Bostancı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları 
Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kahveciler Odası 
Başkanı Erdoğan Göçer, Emlakçılar Odası 
Başkanı Alpay Hacıoğlu, Fırıncılar Odası Başkanı 
Ali Sarı,Kamyoncular Odası Başkanı Hakan 
Zorlu, Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, 
Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı, 
Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Körfez 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat 
Doğusel, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep 
Öztürk, Otogar Dernek Başkanı Halil Baylam, ve 
davetliler katıldı. 

Tören kazananlara ödül takdir edilmesi ve 
konuşmaların yapılması ile birlikte son buldu.  

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜNDE HAYAT KURTARAN 

TİYATRO ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 
Odamız, 28 Haziran Dünya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza 
atarak adeta hayat kurtaran bir tiyatro oyunu 
sahnelenmesine ev sahipliği yaptı.  
 
28 Nisan, meslek hastalıkları ve iş kazalarının 
önlenmesi amacıyla Dünya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Günü olarak kutlanıyor. Türkiye 

ekonomisinin lokomotifi olan Kocaeli’nin, iş 
kazasızlıkta da birinci olması adına farkındalık 
projeleri yürüten Odamız, iş yaşamında adeta 
hayat kurtaran bir etkinliğe imza atıldı. KOTO 
18. Meslek Komitesi’nin (Mimar, Mühendis ve 
Danışmanlık Hizmetleri Grubu) organizasyonu, 
2K Endüstriyel Danışmanlık’ın işbirliğinde, İş 
Güvenliği Tiyatrosu sahnelendi. 
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Odamız Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Odamız 18. 
Meslek Komitesi Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, 
Komite Başkan Yardımcısı Fatih Özcan, Komite 
Üyesi Emine Nilay Özkan’ın ev sahipliği yaptığı 
programda, 2K Endüstriyel Danışmanlık Firması 
Genel Müdürü Tuğba Coşkun Eroğlu ve 
İnteraktif Tiyatro Ekibi, iş güvenliğinde hayati 
öneme sahip olan uygulama ve kurallara çarpıcı 
bir oyunla dikkat çekti. 

 
Katılımın yoğun olduğu 
oyun sonunda davetlilere 
hitap eden Tuğba Coşkun 
Eroğlu ve Tiyatro Ekibine 
teşekkür eden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, iş kazasızlık 
hedefinin gündemlerinde 
kalmaya devam edeceğini vurguladı. Oyunu 
izleyenler arasında geleceğin iş dünyasını 
yetiştiren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik 
Lisesi öğrencileri de vardı. 

 

ODAMIZDA GERÇEKLEŞEN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI İLE 

KOCAELİ İŞ DÜNYASI HASRET GİDERDİ 

 

Odamızda gerçekleşen bayramlaşma programı 
büyük buluşmaya dönüştü. Pandemi nedeniyle 
hasret kalan Odamız ailesi, Oda hizmet 
binasının dışına taştı.  
 
Kocaeli’nin en büyük kurumsal ailesi olan 
Odamız pandemi sonrası düzenlediği ilk 
bayramlaşma programı, yoğun katılıma sahne 
oldu. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri; Murat Barış, Abdurrahman 

Çuhadar, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, 
İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve Ömer Efe 
ile birlikte ev sahipliği yaptığı bayramlaşma, 
yoğun ilgi dolayısıyla bina dışına taştı. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
yoğun ilgi dolayısıyla tüm üyelere tek tek 
teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını 
kutladı. Kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri de Odamızın büyük 
bayramlaşmasına katılarak, bayram coşkusunu 
paylaştı. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi iken 
Kandıra Belediye Başkanlığı’na seçilen Adnan 
Turan’da Odamızın bayramlaşmasına katılarak, 
eski günleri yad etti. 
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KOCAELİ KİTAP FUARI TANITIM TOPLANTISINA KATILIM 

SAĞLANDI 

 
 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve 
Odamızında destekleriyle düzenlenen Kocaeli 
Kitap Fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını 
açtı. 12. Kitap Fuarı’nın açılışı dolayısıyla, Seka 
Park’ta tanıtım toplantısı düzenlendi. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir 
Gündoğdu’nun ev sahipliği yaptığı toplantıya 
Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak, İl Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kocaeli 
Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Yeğin ve destekçi kuruluşların yetkilileri katıldı.  
 
12. Kocaeli Kitap Fuarına yönelik detaylı bilgi 
veren Genel Sekreter Gündoğdu, 2 yıllık 
hasretin ardından kitapseverlerle tekrar bir 
araya gelecek olan kitap fuarının 9 gün boyunca 
her gün 10.30-21.00 saatleri arasında açık 
kalacağını ifade etti. Genel Sekreter Gündoğdu, 
‘Bu yıl kitap fuarımız Kocaeli Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek. Yeni fuar 

merkezimizin yapılmasıyla beraber Kocaeli 
Kitap Fuarı daha da büyüyerek yoluna devam 
edeceğini belirtti. 
12. Kitap Fuarında 315 yayınevinin açacağı 
stantlarda 40 sahaf bizi geçmişin tozlu 
raflarında dolaştıracak. Fuara ayrı bir hava 
katan çadırlarda 70 sivil toplum kuruluşu yerini 
aldı. 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 
imza programının yer aldığı 673 etkinlik 
düzenlenecek. 12. Kocaeli Kitap Fuarının ana 
temasını ise edebiyatın temel taşlarından biri 
olan, gönlümüze ve ruhumuza hitap eden “şiir” 
olarak belirlendi. 
 
Kocaeli Kitap Fuarında bu yıl ağırlıklı olarak 
şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak 
ve tanınmış şairlerimiz yer alacak. 13 Mayıs 
Cuma sabahı Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar 
tekrar kitap açtı. Saat 07.30’da başlayan 
etkinlik tarihi çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap 
asıldı. 

 

TRADEATLAS İŞBİRLİĞİ 

İLE DIŞ TİCARET 

İSTİHBARAT EĞİTİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 
 
Odamızın ihracat atağı devam ediyor. Daha 
önce birçok eğitim programı düzenleyen 
Odamız, pandemiyle birlikte ülkemiz ekonomisi 
için önemi daha da artan ihracatı 
yaygınlaştırmak amacıyla Tradeatlas iş 

birliğinde, firmaların ihracatta var olan 
başarılarının arttırılması ve ihracatı olmayan 
firmaların ihracata başlamalarını sağlamak 
amacıyla 17 Mayıs tarihinde “Dış Ticaret 
İstihbarat Eğitimi” gerçekleştirildi. 
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TradeAtlas İş Geliştirme Müdürü Nevsal Zülküf 
ALHAS’ın eğitmen olarak katıldığı eğitimde; 
Ticari İstihbarat, Konşimento Verilerini 
Paylaşan Ülkeler ve Yansıtma Veri, 
Rakiplerinizin Müşterilerini ve İhracat 
Fiyatlarını Öğrenme, Firma, Ürün ve GTİP 
Kodları Üzerinden İthalat Yapmış Firmalara 
Erişim, Türev Arama Yöntemleri ile Ticari 
İstihbaratta Başarının Sırları, Benzer ve 
Tamamlayıcı Ürünler Üzerinden Potansiyel 
Alıcılara Erişim, Girdi-Çıktı Analizi, Ülke ve 

Ürün/Sektör Özelinde Tedarik Zincirleri 
Çözümleme Yöntemleri ve Katılımcıların Talebi 
Doğrultusunda Canlı Örnek Çözümleri konuları 
ele alındı. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Murat BARIŞ’ın 
açılış konuşması ile başlayan Dış Ticaret 
İstihbarat Eğitimi TradeAtlas İş Geliştirme 
Müdürü Nevsal Zülküf ALHAS’ın sunumlarının 
ardından katılımcıların soru cevapları ile son 
buldu.  

 

 

SORUMLU EMLAK 

DANIŞMANI SEVİYE 5 

SINAVI ODAMIZDA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

“Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Sınavı” Sorumlu Emlak 
Danışmanı Seviye 5 sınavı Odamız - TOBB 
MEYBEM işbirliğinde 09 – 10 Mayıs 2022 
tarihlerinde Bağımsız Değerlendirici Nuray 
ABBAS ve Mustafa TAŞKIRAN tarafından 
öncelikle üyelerine ve daha sonra ilimiz de 
emlakçılık yapmak isteyen ancak mesleki 
yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik 
düzenlenmiştir. 

 
TOBB MEYBEM işbirliği ile Odamızda 

gerçekleştirilen sınava 20 kişi başvurmuş olup 
bunların 15 ‘i yeni kayıt, 4’ü telafi, 1’i ise TOBB 
MEYBEM tarafından kaydı alınan Bağımsız 
Değerlendirici Nuray ABBAS tarafından 
tarafımıza bildirilen yeni kayıttır. İki aşamalı 
gerçekleştirilen sınava önce katılımcıların 
bilgilendirilmesi ile başlanıldı, ardından teorik 
sınav ve performans sınavı uygulanarak devam 
edildi.  

 

MEDYA PLAZA’YA  'HAYIRLI 

OLSUN' ZİYARETİ 
 
Bugün Kocaeli Gazetesi ve Kocaeli TV’nin yeni 
yayın binası olan Medya Plaza’ya, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni 
Aslan ve Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı ilçe birlikte 'Hayırlı olsun' ziyareti 
gerçekleştirdi. Medya Plaza hakkındaki 
görüşlerini dile getiren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası 
Başkanı olarak çok gurur duyduğum bir anı 
yaşıyorum. Kocaeli TV ve Bugün Kocaeli 

Gazetesi gibi halkımıza haber ulaştıran, iletişim 
sağlayan kurumlarımızın kendilerini 
geliştirmeleri, büyümeleri, bize gurur veriyor. 
İnşallah ulusala doğru yürüyen hızlı bir süreç 
olur. Biz de bu konuda her zaman olduğu gibi 
beraber olmaya gayret edeceğiz. Gerçekten 
gurur duydum tebrik ediyorum arkadaşları 
inşallah daha iyisi nasip olur” dedi. 
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12. KOCAELİ KİTAP FUARI ZİYARETİ 

 
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Odamız ve 
birçok kuruluşun destekleriyle düzenlediği 12. 
Kitap Fuarı 22 Mayıs 2022 Pazar gününe kadar 
ziyaretçilerini ağırladı. 2 yıl pandemi arası veren 
Kocaeli Kitap Fuarı adeta büyük buluşmalara da 
ev sahipliği yaptı. Fuarın en büyük sürprizlerinin 
başında ise, Kocaelili yayınevi ve kitapçılarının 
hep birlikte ve aynı holde buluşmaları oldu.  
 
Kocaeli Kitap Fuarı B Salonu’nda ziyaretçilerini 
karşılayan Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar 
hem yazarlarını konuklarla buluşturuyor hem 
de ilimizin yayıncılık alanındaki zenginliğini 
gözler önüne serdi. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen ile 
birlikte fuarı ziyaret ederek, Kocaelili 
yayınevleri ve kitapçılarla da bir araya geldi. 
 
Kocaeli Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği Başkanı 
Mustafa Anayurtlu ve Başkan Yardımcısı 

Şerafettin Ergül tarafından ağırlanan Başkan 
Bulut, fuara özel hazırlıkları ve yayın hayatına 
kazandırdıkları eserler dolayısıyla takdir etti. 
 
Kocaeli Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği Başkanı 
Mustafa Anayurtlu “ Bu yıl fuara hep birlikte ve 
aynı salonda katılarak bir farkındalık ortaya 
koymak, tüm dünyaya kitap ve eser gönderen 
Kocaelili bu değerlerimizi daha görünür kılmak 
istedik. Kocaeli Ticaret Odası’nın da 
girişimleriyle aynı salonda ziyaretçilerle 
buluştuk. Başkanımız nezdinde emeği 
geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi. 
 
Kitap hamalı unvanıyla tüm dünyanın tanıdığı 
Şerafettin Ergül, “ Kocaeli’de 200’ün üzerinde 
yazar var. Bu isimleri daha fazla okuyucuyla 
buluşturmak istiyoruz. KOTO olarak her ay bir 
Kocaelili yazarın kitabını, meclis üyelerinizle 
buluşturmanız da takdir verici. KOTO’ya 
destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi. 

 

ÖZEL KOTO AOSB 

MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ’NİN 

GURUR SEHLE UYSAL, 

OKUYUCULARIYLA 

BULUŞTU 

 
Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin yazar öğrencisi Sehle Uysal, Kocaeli 
Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu. Uysal’ı 
bu özel günde okul yönetimi ve arkadaşları da 
yalnız bırakmadı. Kentimiz ve Odamız için gurur 

kaynağı olan Uysal, ‘Kilitli Kapılar Açılsa’ isimli 
kitabını fuar konukları için imzalarken bir de 
söyleşi programı gerçekleştirdi. Fuara ‘en genç 
yazar’ unvanıyla katılan Sehle Uysal’ı bu özel 
anlarında Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik 



 
 

 
11 

HABERLER - İŞ DÜNYASI 

 

Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Cebeci, 
öğretmenleri ve arkadaşları da yalnız 
bırakmadı. Yıllar önce yazmaya başladığı ‘Kilitli 
Kapılar Açılsa’ isimli kitabını bitirmesinde 
okulunun ve öğretmenlerinin çok büyük etkisi 
olduğunu ifade eden Sehle Uysal, “Okulum ve 
öğretmenlerim adeta bir mum olup, önümü 
aydınlattılar” dedi. Genç yaşında kitap yazan 
Uysal, yazma serüvenini de dinleyicilerle 
paylaşarak, öğrenci arkadaşlarına da 

ilhamlarını bulabilmeleri için tavsiyeler verdi. 
Söyleşinin sonunda sahneye çıkarak öğrencisi 
Sehle Uysal’a çiçek takdim eden Okul Müdürü 
Coşkun Cebeci, “KOTO Başkanımız Necmi 
Bulut’un selam ve takdirlerini ileterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Çok gurur ve 
mutluluk duyduğum bir andayım. Yolu hep açık 
olsun. Biliyorum ki hep olacak. KOTO ve okul 
olarak hep yanındayız” dedi. 

 

KOCAELİ TİCARET 

ODASI MOBİL 

UYGULAMASI 

HİZMETİNİZDE 
 
 

 
Odamız, 125. kuruluş yıldönümünde 
hayata geçirdiği mobil uygulama ile yeni bir 
dönem başlatıyor. Üyelerini dijital 
dünyayla entegre etmek için sayısız proje 
hayata geçiren KOTO, mobil uygulamasıyla 
dijital dünyanın tam merkezinde, üyelerinin ise 
24 saat yanında. Kocaeli Ticaret Odası 
tarafından, üye profili ve kullanım alışkanlıkları 
temel alınarak, Oda üyesi için hazırlanan KOTO 
App Uygulaması, App Store ve Google Play’de 
yerini aldı. 
  
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
uygulama sayesinde Oda’nın üyeleriyle 24 saat 
etkileşimde olacağını ifade ederek, “Üyelerimiz 

KOTO uygulaması ile Oda’nın kendileri için 
hayata geçirdiği hizmetleri tek tıkla 
öğrenebilecekler, ticaretleri için gerekli olan 
tüm belgeleri 24 saat boyunca indirebilecekler. 
Oda üyelerimizin kullanım alışkanlıkları göz 
önünde bulundurularak sade ve ergonomik 
olarak tasarlanmış olan KOTO Uygulaması, 
zaman ve mekan sınırlarımızı kaldırarak, 
Odanızı her an yanınızda bulmanızı sağlayacak. 
Oda üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

 

HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK TURİZMİ FUARI 

 
Ülkemiz sağlık turizminde dünya 
sıralamalarında iyi bir yerde olsa 
da hak ettiği yerde değil.  Daha 
üst sıralarda olabiliriz.  10 yılı 
aşkın bir zamandır giderek artan 

sayıda sağlık kuruluşu, doktor, aracı kurum 
konuyla ilgileniyor.   
Ticaret Bakanlığı daima sektöre kulak vererek 
ve dünyayı izleyerek destek veriyor ve 
desteklerini artırıyor. İlk sağlık turizmi 
çalışmalarından bu yana başarılı bir şekilde 
süreçleri revize ediyor.  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, 
olmak üzere 6 bakanlığın desteğiyle 3 kez 
yapılan Hestourex ’in 4.sü 23-26 Haziran 2022 
tarihlerinde OHSAD‘ın ev sahipliğinde, 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Expo Center 
Merkezinde “Hestourex Dünya Sağlık Turizmi 
Fuarı” adıyla düzenleniyor.  

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/saglik
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/turkiye
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İŞ DÜNYASI 155. SAYISI YAYINLANDI 
 
Odamızdan haberlerin, ekonomik verilerin ve gündeme dair gelişmelerin yer 
aldığı İş Dünyası 155. sayısı size özel haber ve içeriklerle yayınlandı.  Kocaeli 
Ticaret Odası'nın dijital yayını İş Dünyası'nın 155. sayısına ulaşmak için lütfen 
tıklayınız... 

 

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME 

İSTASYONU KURULMASI 

Ülkemizde ek şartları 

taşıyan ve 29 saate kadar 

hayvan taşınmasına 

imkan sağlayan uzun yol 

nakil araç sayısı yeterli 

düzeyde olmadığından, 

yurtiçi hayvan 

sevklerinde kontrol ve dinlendirme 

istasyonuna kurularak işletilmesi 

amacıyla 30/05/2015 tarihli ve 29371 sayılı 

Resmi Gazete’de “Hayvan Nakillerinde 

Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu 

Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu Yönetmelikle 

evcil tek tırnaklılar, sığır cinsi hayvanlar ile 

koyun ve keçi türü hayvanların yurt içindeki 

nakilleri sırasında kontrol edildikleri ve 

dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin asgari 

sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile istasyonlarda 

yapılacak iş, işlem ve denetimlere dair usul ve 

esaslar belirlenmiştir. Yönetmeliğin 10. 

maddesi birinci fıkrasında belirtilen “Bakanlık 

tarafından belirlenen” ibaresine istinaden 

dinlendirme istasyonu yerlerde ve sayıda 

istasyon kurulmasına izin verilir. Kurulumu ile 

ilgili olarak 24.12.2021 tarih ve E-71037622-

020-1657870 sayılı Bakanlık Makam Olur’u 

ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız 

adına tahsisli arazilerde ihale işlemleri devam 

edenlerin yanı sıra; kamu, özel sektör, TOBB, 

sektörle ilişkili birlikler, gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından kendilerine ait veya belirleyeceği 

yerlerde mevzuat hükümlerinin yerine 

getirilmesi ve il müdürlüğünün uygun görmesi 

durumunda il ve sayı sınırlandırılması olmadan 

birden fazla sayıda hayvan kontrol ve 

dinlendirme istasyonu kurulmasına karar 

verilmiştir. Bu bağlamda dinlendirme istasyonu 

kurmak isteyen üyelerimiz Kocaeli İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü'ne başvuruda 

bulunabilirler.

 

E-DEVLET PLATFORMU 

ENTEGRASYONU 

Daha önce BİLGE sistemi üzerinden erişim 

sağlanan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi 

Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu 

Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna 

entegrasyonunun tamamlanmıştır.  

İlgili sistemlerin erişim adresleri; 

Hizmet Adı: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu 
Sorgulama Hizmet Adresi:  
https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-
ceza-borcu-sorgulama-6490  
 

Hizmet Adı: Gümrük Geri Verme Kaldırma 
Başvuru Sistemi Hizmet Adresi: 
https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-
verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491 

https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490
https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490
https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491
https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491
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ÇEVRİM İÇİ ÇİN GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT 

FUARI 

Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme 
Konseyi’nden (CCPIT) tarafından 28.02.2022-
28.02.2023 tarihleri arasında 1 yıl süreyle sanal 
platformda “Çevrimiçi Çin Gıda ve Tarım 
Ürünleri İthalat Fuarı” düzenleneceği ve 
çevrimiçi fuar ile eş zamanlı olarak alıcı ve 
satıcıların bir araya getirileceği “matchmaking” 
uygulamalarının olacağı belirtilmektedir.  

Bu kapsamda, ülkemizdeki gıda ve tarım 
ürünleri alanında faaliyet gösteren 

tedarikçilerin anılan fuara katılımından 
memnuniyet duyulacağı ifade edilmektedir. 
Bahse konu fuar ile ilgili tüm detaylara aşağıda 
bilgileri verilen yetkili ile iletişime geçerek 
ulaşılması mümkündür. 

Lisa Wang, CCPIT Information Center 

Tel：+86 10 82217954 
Email: wangxicui@itc.ccpit.org   
Whatsapp/wechat: 15010321706 
https://ciffa.fastexpo.cn/  

 

TRANSİT SÜRESİ 

BELİRLENMESİ, TRANSİT 

SÜRE AŞIMLARI VE 

VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK 

İDARESİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE 

CEZA UYGULANMASI 

Rusya Ukrayna arasındaki mevcut durum 
nedeniyle Sarp Sınır Kapısında araç giriş ve çıkış 
işlemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması 
için bir takım uygulama kolaylıklarının hayata 
geçirildiği bildirilmiştir. 

- Hareket gümrük idarelerince, transit rejimi 
kapsamı taşımalarda ATS cihazı takılan araçlar 
hariç olmak üzere transit süresi belirlenirken, 
Sarp ve Aktaş Gümrük Müdürlüklerinde 
yaşanan yoğunluğun ve Türkgözü Gümrük 
Kapısı’nın geçici olarak hizmete kapatılmış 
olması durumunun göz önünde 
bulundurulması ve transit süresinin buna göre 

belirlenmesi; ayrıca Sarp sınır kapısında 
yaşanan yoğunluğa bağlı olarak Aktaş Gümrük 
Müdürlüğünün de aktif olarak 
kullanılabilmesini teminen varış/çıkış gümrük 
idaresi olarak Sarp Gümrük Müdürlüğü beyan 
edilen ancak varış gümrük idaresi değişikliği 
yapılarak Aktaş Gümrük Müdürlüğüne transit 
rejimi kapsamında sevk edilen araçlara, 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde 
yer alan idari para cezasının tatbik 
edilmemesinin sağlandığı,  

- Sınır kapılarında yaşanan yoğunluklar 
nedeniyle transit beyannameleri için (NCTS 

mailto:wangxicui@itc.ccpit.org
https://ciffa.fastexpo.cn/
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beyannameleri, TIR Karneleri, ihracat refakat 
belgeleri) transit süre aşımlarına ilişkin yapılan 
kontrollerde, kara sınır kapılarında gümrüklü 
sahaya giriş yapmadan önce sıra düzenini tesis 
etmek üzere TIR parklarına giriş yapan araçlara 
ilişkin, TIR parkına giriş yapılan tarih ve saatin 
tespit edilmesi halinde, bu tarih ve saatin de 
transit süresinin aşılıp aşılmadığının tespitinde 
dikkate alınmasının sağlandığı, 

- Azerbaycan ile İran’da Ramazan Bayramı 
nedeniyle, sınır kapıları açık olsa da ilgili 

gümrüklerde mesai saatlerinde değişiklikler 
yaşanabileceği, buna bağlı olarak işlemlerin 
yavaşlayabileceği ve araçların Türkiye sınırları 
içerisinde beklemek durumunda kalabileceği 
göz önünde bulundurularak, yaşanması 
muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesini 
teminen transit rejimi kapsamında yapılan 
Gürcistan, İran ve Nahçıvan’a açılan gümrük 
kapılarımız varışlı beyanlar için 10/05/2022 
tarihine kadar transit süre aşımlarında tevsik 
edici herhangi bir belge istenmeksizin ceza 
uygulanmamasının sağlandığı belirtilmiştir. 

 

100 YILLIK İŞLETMELER 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, ülkemizin 
farklı coğrafyalarında faaliyet göstermeye 
devam eden iş dünyasının uzun ömürlü 
şirketlerinin tarihsel birikimlerini ortaya 
koymayı ve Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı 
yaklaşırken Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve 
Türkiye'de özel sektörün çok boyutlu zengin 
tarihini, tanıklık etmiş işletmelerimizin 
gözünden belgelemek amacıyla "100 Yıllık 
İşletmeler – Türk İş Dünyasının Asırlık 
Çınarları" projesi başlatılmıştır. Uzun ömürlü 
işletmelerin envanterini oluşturmak ve 1923 
veya öncesinde kurulduğu bilinen ve faaliyetine 
devam eden (resmi kuruluş tarihi daha geç 
olanlar, yıllar içinde sektör veya şehir 
değişiklikleri yapılmış olanlar dahil) işletmelerin 
bildirilmesi amacıyla aşağıda yer alan adreste 

“100 Yıllık İşletmeler Bildirim Formu” 
hazırlanmıştır. 

100 Yıllık İşletme iseniz ya da bildiğiniz 100 Yıllık 
İşletmeler varsa, ilgili forma girerek bildirmeniz 
hususunu bilgilerinize sunarız. 

100 Yıllık İşletmeler Bildirim Formu için 
link: https://form.jotform.com/221004172646
951   
İletişim: kobi@tobb.org.tr,   0312 218 24 54 

 

MESLEKİ EĞİTİM VE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA 

İLİŞKİN YENİ İŞKUR GENELGESİ İLE İŞVERENLER İÇİN 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İŞKUR BAŞVURU EKRANI 

KULLANIM KILAVUZU 

08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Aktif İşgücü 
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e 
istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı 
eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin 

usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi 
yürürlüğe konulmuştur. Konuya ilişkin bilgi 
notu, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin 
Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Genelge"ye ve "İşverenler için İEP 
Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu"na buraya 
tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

https://form.jotform.com/221004172646951
https://form.jotform.com/221004172646951
mailto:kobi@tobb.org.tr,
http://koto.org.tr/dokumanlar/248490ac1452030bde425bf7ebe9ecc6.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/248490ac1452030bde425bf7ebe9ecc6.pdf
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. BİLDİRİMİ 

TCDD Taşımacılık A. Ş. 

tarafından; Türkiye-Çin ve 

Çin-Türkiye yönünde yük trenlerinin seferlerine 

devam ettiği, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Hattı 

üzerinden ağır yüklerin ve proje yüklerinin 

demiryolu ile taşınabileceği, aynı şekilde İran-

Kazakistan/Almatı-Altınkol/Khorgos rotası 

üzerinden de Çin'e ulaşılabildiği 

bildirilmektedir. 

 

MWC LAS VEGAS 2022 

FUARI 

Mobil iletişim teknolojinin marka fuarı "Mobile 
World Congress"in, İspanya Barcelona'dan 
sonra, 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas 
şehrinde gerçekleştirilecektir. 

İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye milli 
katılım organizasyonunun düzenleneceği 
fuarda, 5G çağı, sıra dışı yenilikler, nesnelerin 

interneti, telekomünikasyon bulutu, vb. 
konulara yer verilecektir. 

Fuara ilişkin detaylı bilgilere buraya tıklayarak 
ulaşabilirsiniz, fuara katılmak isteyen 
firmalarımızın İstanbul Ticaret Odası ile temas 
kurması gerektiği belirtilmektedir. 

 

COĞRAFİ İŞARET TÜREVİ ÜRÜNLER 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 46’ncı 
maddesinde “tescilli coğrafi işaretlerin sicilde 
belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi 
ve pazarlamasında faaliyet gösterenler” 
tarafından kullanılacağı ve “söz konusu coğrafi 
işaretlerin resmi coğrafi işaret amblemleri ile 
birlikte kullanılması gerektiğinin” hükme 
bağlandığı bildirilmiştir. 

Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 
44’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 
“faaliyet gösterenler”, üreticiler ve pazarlama 
faaliyetinde bulunanlar olarak belirlenmiştir. 
Dolayısıyla tescilli coğrafi işaretler ile resmi 

amblemler, Yönetmelikte tanımı yapılmış 
faaliyet gösterenler tarafından, tescil 
belgesinde belirtilen coğrafi sınırda ve üretim 
metodu ile üretilmiş olan ürünler üzerinde 
kullanılabilir. Öte yandan, Kanunun 44’üncü 
maddesinde “tescilli coğrafi işarete ait 
amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı” 
nın, tescil ettiren ile coğrafi işareti kullanım 
hakkına sahip kişiler tarafından 
önlenebileceğinin hükme bağlandığı 
bildirilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kanunun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelikte, coğrafi 

http://koto.org.tr/dokumanlar/da71e60b4e73c5e5e15664279d3b2ea3.pdf
http://koto.org.tr/dokumanlar/da71e60b4e73c5e5e15664279d3b2ea3.pdf
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işaret türevi ürünlerin üzerinde coğrafi işaretin 
ya da resmi amblemin kullanılması ile ilgili bir 
hüküm bulunmamaktadır. Ancak, coğrafi 
işaretlerin ve resmi amblemlerin 
kullanılabileceği durumlar Kanunda açıkça 
hükme bağlandığından, coğrafi işaret türevi bir 
ürün üzerinde o ürünün başlı başına coğrafi 
işaretli olduğu izlenimi verecek şekilde, coğrafi 
işaretin ya da resmi amblemin kullanılmasının 
Kanuna uygun olmayacağı bildirilmiştir. 

Üreticilerin, coğrafi işaret türevi ürünlerin 
üzerinde özel bir işaret bulundurma 
hususundaki talepleri makul görülmekle 
birlikte, Kanun ve Yönetmelikte bu yönde bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
söz konusu ürünlerin ambalajı üzerinde 
“coğrafi işaret tescilli ….. ürün kullanılarak 
üretilmiştir.” vb. açıklayıcı bir ifadenin yer 
almasının mümkün olduğu değerlendirildiği 
bildirilmektedir. 

GÜRCİSTAN GÜMRÜK 

KAPILARINDA YAPILAN 

KONTROLLER 

Gürcistan’ın Rusya’ya karşı AB, ABD ve Birleşik 
Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan 
uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, 
taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve 
yaptırımlara taraf ülkeler arasında olması 
durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde 
sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi 
Makamlarınca Tiflis Ticaret Müşavirliğine 
bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya 
varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; 
Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR 

gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat edildiği, 
menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave 
bilgi ve belgeler talep edilebildiği 
belirtilmektedir. 

Bu çerçevede, taşımacılarımızın bahse konu 
kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin 
güncel ve tutarlı olmasına ve uluslararası 
yaptırımların göz önünde bulundurulmasına 
dikkat edilmesinin ortaya çıkacak olası 
mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı 
olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. 

GÜNEY AFRİKA-GAUTENG BÜYÜME VE KALKINMA AJANSI 

Güney Afrika'nın 
dokuz bölgesinden biri 
olan Gauteng'de 
yerleşik Gauteng 

Büyüme ve Kalkınma Ajansı'nın (GGDA), yerel 
ve uluslararası iş paydaşlarını hedef alarak 
ekonomik kalkınma çabalarına öncülük ve 
koordine etmek istediği ve bu minvalde Türk 
şirketlerle çalışmaya hazır oldukları 
bildirilmektedir. 

GGDA'nın amacı, Gauteng'i Küresel Rekabetçi 
Şehir Bölgesi (GCR) olarak konumlandırarak 
ekonomiyi büyütmektir. Kilit programların 
uygulanmasında düşünce liderliğini göstermeyi 
ve kilit sektörlerin gelişimine destek sağlamayı 
amaçlamaktadır. GGDA, yatırımcıların 
yatırımlarından elde ettikleri kazançları en üst 
düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları tüm 
destek ve bilgileri almalarını sağlamaktadır. 

GGDA aşağıdaki konularda şirketlere yol 
göstermektedir: 

1. Arazi/Site tanımlama 
2. Vize ve izinlerin kolaylaştırılması 
3. Devlet teşviklerine erişimi kolaylaştırılması 
4. Devlet daireleriyle bürokrasiyi ortadan 
kaldırılması 
  

İlgi duyan firmalar için iletişim noktası aşağıda 
iletilmektedir. 

Bayan Palesa Gaarekoe 
Kıdemli Yatırım Yöneticisi: Yaratıcı Endüstriler 
Tel: +27 11 0852348; Mobil: +27 83 3868232;  
E-posta: palesag@ggda.co.za,  
https://ggda.co.za 

mailto:palesag@ggda.co.za
https://ggda.co.za/
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FİNLANDİYA 

 
Resmi adı: Finlandiya Cumhuriyeti 
Yüzölçümü: 86 600 km2 
Nüfus: 5.531.000 (Nisan 2021, IMF) 
Resmi Dili: Fince ve İsveççe, Laponca 
Para Birimi: Avro (€) 
Başkent: Helsinki 
Başlıca Şehirleri: Helsinki, Espoo, 
Tampere, Vantaa ve Turku 
Yönetim Şekli: Parlamenter Demokrasi 
Devlet Başkanı: Cumhurbaşkanı Sauli 
Niinistö 

 
Finlandiya’nın batısında İsveç, kuzeyinde Norveç, doğusunda Rusya ve güneyinde Baltık Denizi ile sınırı 
bulunmaktadır. Tarım ve ormancılık alanında yararlanılan geniş turba alanları mevcuttur. Ülkede en 
çok bulunan maden bakırdır. Ülkede çıkarılan diğer madenler demir, nikel, çinko, krom, titan, kalay, 
kobalt ve altındır. Elektrikli otomobil bataryası üretimi için bir Avrupa merkezi haline gelmek isteyen 
Finlandiya hükümeti ve madencilik sektörü, ilgili metal cevheri rezervlerinin ve teknolojik bilgi 
birikiminin Asyalı yatırımcıları tatmin edeceğine inanmaktadır. Batarya üretimi alanında anahtar 
metaller olan nikel ve kobalt hali hazırda Finlandiya'da çıkarılarak işlenmektedir. AB'nin ilk lityum 
madeninin Finlandiya'da açılması için 2019 yılında fizibilite çalışması hazırlanmıştır. 
 

Diğer AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında Finlandiya’nın pazar büyüklüğü ve navlun maliyetleri, coğrafi 
uzaklık, işgücü, vergi maliyetlerinin yüksekliği itibariyle her zaman Türk ihracatçısının dikkatini 
çekmediği düşünülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’den gönderilen bazı ürünlerin doğrudan 
Finlandiya’ya yönlendirilmediği, AB ülkelerine sevk edilen serbest dolaşımdaki ürünlerin İsveç, 
Danimarka, Hollanda veya Almanya’daki aracı ya da yatırımcılar vasıtasıyla Finlandiya’ya sevk edildiği 
değerlendirilmektedir. Güvene dayalı çalışma kültürünü tercih eden Finlerin yeni ortaklar konusunda 
daha mesafeli ve dikkatli olduğu gözlenmektedir. Öte yandan, Finlandiya’da genel anlamda Türk 
ürünlerine karşı olumsuz bir ön yargı bulunmadığı gözlenmektedir. Bu çerçevede iyi tesis edilmiş ticari 
ortakların uzun süreli iş olanakları yaratabileceği öngörülmektedir. 
 

Esas olarak Türkiye ve Finlandiya birbirlerini tamamlayıcı sanayi yapısına sahiptir. Diğer taraftan, 
Türkiye’nin imalat gücü ve rekabet özellikleri geleneksel ihraç pazarları ile beraber dikkate alındığında 
ekonomik ilişkilerin gelişmesi için önemli bir potansiyel bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, 
özellikle AB Gümrük Birliğinin sağladığı alt yapı çerçevesinde Finlandiya’nın pek çok sanayi ve tüketim 
ürününü rekabetçi fiyatlarla Türkiye’den temin etmesi söz konusudur. Türkiye’de yapılacak yatırımlar 
ise başta iç pazar olmak üzere, Afrika ve Orta Asya’da yeni pazar açılımları ortaya koyabilecektir. Bu 
şekilde, özellikle Finlandiya’daki yüksek iş gücü maliyetlerine karşı önemli rekabet avantajı 
sağlanabilmesi mümkündür. 
 
TÜRKİYE’NİN FİNLANDİYA’YA İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ  
DIŞ TİCARET 

DENGESİ 

2018 338.891.917 984.047.636 1.322.939.553 -645.155.719 

2019 328.150.735 878.391.681 1.206.542.416 -550.240.946 

2020 364.455.778 919.394.990 1.283.850.768 -554.939.212 

2021 481.415.060 1.251.008.386 1.732.423.446 -769.593.326 
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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, MAYIS 2022 
 

Tüketici güven endeksi 67,6 oldu 
 

 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 
bir önceki aya göre %0,4 oranında arttı; Nisan ayında 67,3 olan endeks, Mayıs ayında 67,6 oldu. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs 2022 

 
 

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mayıs 2022 
 

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe 
%6,1 ve perakende ticaret sektöründe %1,7 artarken, inşaat sektöründe %2,2 azaldı. 

 
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 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 bir müşterimiz 
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 İRAN 

TEKLİF TARİHİ 16.05.2024 

TEKLİF NO 202200115  

NACE KODLARI  23 - Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı  

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

GTİP KODLARI 

 

 70 - Cam Ve Cam Eşya 

Aşağıdaki tiplerde bina camı levhaları ihracata hazırdır: şeffaf düz cam, yansıtıcı cam, renkli cam, desenli 
cam ve aynalı cam. 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 ALMANYA 

TEKLİF TARİHİ 15.05.2024 

TEKLİF NO 202200113  

NACE KODLARI  68 - Gayrimenkul faaliyetleri  

 77 - Kiralama ve leasing faaliyetleri 88 - Barınacak yer sağlanmaksızın 
verilen sosyal hizmetler 

GTİP KODLARI 

 

 

Almanya’nın ikinci büyük ticaret merkezi olan bölgesinde geceleme imkanlı ticaret merkezi projemize 
uygun emlak sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcı arıyoruz. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm 
Bilgileri İçin  www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 
 

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

