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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI 

M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NDAN  

ODAMIZA ZİYARET 

 

 

Odamız başta olmak üzere ülkemizde 
faaliyetlerini sürdüren 365 oda ve borsanın çatı 
kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)’nin Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli 
temaslarda bulunmak üzere ilimize geldi. Bu 
kapsamda Odamıza da geniş bir bölüm ayıran 
Başkan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 
meclis üyeleri, komite başkanları, genç ve kadın 
girişimciler kurulu üyeleriyle istişare 
toplantısında bir araya geldi. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, 
Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis 
Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, 
Ömer Efe, Abddurahman Çuhadar, Murat Barış, 
İbrahim Atalay’ın birlikte ev sahipliği yaptığı 
programa, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Oda 
ve Borsa başkanları da katıldı.  

 

Programın ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Meclis Başkanı Doğan, “Sizleri ekonominin 
öncü kenti Kocaeli'de ve Odamızda 
ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 
Pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz 
uzunca bir süreçten sonra bu kavuşma bizleri 
memnun etti. Kentimize faydalı bir 
organizasyon olmasını temenni ediyorum” 

ifadelerine yer verdi. Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut ise, Oda çalışmaları ile ilgili 
kapsamlı bilgiler verdi, Kocaeli iş dünyasının 
güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini de 
paylaşarak “Uzun süren pandemi molasından 
sonra bu kavuşma Kocaeli iş dünyasına moral 
olacaktır. Bildiğiniz üzere son iki yıldır tüm 
Dünya’da en önemli konu pandemi. Yaşanan 
olağandışı süreçte üyelerimizin büyük bir 
kısmının ticari hayatı sekteye uğradı. Ancak 
‘enseyi karartmadık’. Oda olarak ivedilikle 
‘iktisadi mücadeleyi’ gündeme aldık ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’mizin bu yöndeki 
girişimlerini, taleplerimizle sürekli besleyerek, 
bugün iş insanlarımızın pandemiyi daha az 
hasarla atlatmasını sağlayan birçok desteğin 
hayata geçirilmesine vesile olduk. 

Dünya ekonomisi halen pandeminin yaralarını 
sarmaya çalışırken, Türkiye’nin pozitif yönde 
seyretmesi, girişimlerin ve başarılı adımların 
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göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de 
yaşadığımız sorunların el birliği ile çözümünü 
sağlayacağımıza inancımız tamdır. Kocaeli 
Ticaret Odası olarak bu dönemde 
‘dijitalleşmenin’ önemini daha net gördük ve 
bu alana yoğunlaştık.  
 
Kanunla belirlenen görevlerimizin yanı sıra dış 
ticaret, iş geliştirme ve projeler ile vizyoner bir 
Oda olarak faaliyetlerimize aralıksız devam 
ediyoruz: Geçtiğimiz 3 yılda 45 farklı ülkeden 
300’ün üzerinde yabancı katılımcı ile 
gerçekleştirdiğimiz Co-Matching İkili İş 
Görüşmeleri Etkinliğimizde çok sayıda ihracat 
gerçekleştirilmesine öncü olduk. Bu yıl 25 
Ağustos tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştireceğimiz etkinliğe 26 farklı ülkeden 
200’e yakın iş insanı kayıt oldu. Firmalarımız 
online olarak yabancı firma temsilcileri ile ikili iş 
görüşmeleri yapma fırsatı 
yakalayacaklar.  Odamızın girişimleri ile bir ilki 
gerçekleştirdik ve yıllardır Türk Kahvesi’nin 
dünyaya tanıtılmasının önünde engel teşkil 
eden ‘TSE onaylı standardının’ çıkarılmasını 
sağladık. Bu standardı, uzmanlığı Türk Kahvesi 
olan akademisyenlerimiz ve sektör 
temsilcilerinin neredeyse tamamının katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar sonucunda ve 
TSE ile işbirliği içerisinde ülkemize kazandırdık. 
Sizlerin de desteğiyle, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde sektör meclisi kurulmasını 
arzu ediyoruz.  

2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 
faaliyete geçirdiğimiz KOTO AOSB Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, ile geleceğin iş dünyasını 
kaynağında yetiştiriyoruz. Kocaeli iş 
insanlarının daha ilk günden ilgi gösterdiği 
okulumuz öğrencileri, birçok alanda gerek 
kentimize gerek ülkemize mesleki eğitimde rol 
model olmaktadır. Endüstriyel otomasyon 
teknolojileri ve makine alan teknolojisi 
bölümlerinde, özlemle bahsettiğimiz ahilik 
kültürünü canlandıran uygulamalarla eğitim 
veren okulumuz, 288 öğrenciyi mezun etmiş 
olmanın gururunu taşımaktadır. 2021-2022 
eğitim- öğretim yılı itibariyle 608 öğrencimizin 
yine bu sistemle eğitim görmesi 
planlanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
izniyle daha önce İzmir, Bursa, Konya, 
Gaziantep gibi illere kurulan Model Fabrika’yı, 
sizlerin de destekleriyle yakın süreçte ilimize 
kazandırmayı amaçlıyoruz.  

İlimize, ulusal ve uluslararası kapasitede fuar 
organizasyonu yapabilecek fuar firmasını 
kazandırmak üzere çalışmalarımızı yürütüyor, 
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, 
Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve 
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile işbirliği 
yapıyoruz. Hedefimiz ‘Kocaeli’nin kongre ve 
fuar üssü’ unvanının yanına, kendi uluslararası 
fuarlarını düzenleyen şehir unvanını da 
eklemek” ifadelerine yer verdi. Toplantıda, 
meclis ve komite üyelerinden oluşan Oda 
organlarına hitap eden TOBB Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu, tüm vaktini kendilerini dinlemek 
için ayıracağını ifade ederek, “Bugün burada 
olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir 
ker daha ifade etmek istiyorum. Daha önce pek 
çok kez geldiğim Kocaeli Ticaret Odası’nın 
başarılı çalışmalarını görmek, dinlemek ve şahit 
olmak beni çok mutlu ediyor. Başkan Bulut 
nezdinde, hayata geçirmiş olduğunuz vizyoner 
projeleri kutlarken TOBB olarak desteğimize 
ihtiyaç duyduğunuz her çalışmada da yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu duygu ve 
düşüncelerle, sizden aldığım her türlü talep ve 
öneriyi ilgili bakanlıklara iletmek üzere 
aranızdayım. Benim asli görevim bu. Tüm talep 
ve önerilerinizin takipçisi olacağım” dedi.
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İstişare toplantısını çok verimli kullanan 
Odamız meclis ve komite üyeleri, inşaattan 
sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok konu 

hakkında Başkan M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na talep 
ve önerilerini sundu. 

MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN’IN KATILDIĞI  

"KOCAELİ İŞ DÜNYASI BULUŞMASI” PROGRAMINA 

KATILIM SAĞLADIK 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın 
Doğan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan’ın  katıldığı Kocaeli Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş 
Dünyası Buluşması" programına 
Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden 
oluşan kalabalık bir heyetle katılım 
sağladı.Kocaeli Valiliğinin düzenlediği 
Odamız, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze 
Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, 
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulları 

ve Meclis Üyeleri ile İş Dünyası STK’ları SİAD Başkan ve Yöneticileri, Esnaf Odaları Başkanlarının katıldığı 
toplantıda vergi ağırlıklı konular ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınıyla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir 
büyüme beklediklerini bildirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut toplantıda söz alarak görüşlerini 
açıklarken iş dünyasının taleplerini dile getirdi ve yazılı olarak da Bakan Elvan’a sunarken, Meclis Üyeleri 
Yaşar Can, Veysel Besnili ve Yıldırım Yılmaz ile Odamız Üyesi Cemal Türengül sektörleri ile ilgili 
konularda söz alarak sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdiler. 

GELİR İDARESİ BAŞKANI BEKİR BAYRAKTAR İŞ DÜNYASI 

TEMSİLCİLERİYLE ODAMIZ’DA BİRARAYA GELDİ 

GİB-Gelir İdaresi Başkanı Bekir 
Bayraktar  Odamız da Hazine ve Maliye Bakanı 
Lütfi Elvan’ın katıldığı Kocaeli Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası 
Buluşması" programında sorunlarını dile 
getiren iş dünya  temsilcileriyle ayrıca ikili 

olarak da  görüştü. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut tarafından karşılanan GİB-
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ve Maliye 
yönetiminin üst düzey bürokratları ve Odamız 
İş Dünyası Temsilcileri GTO-Gebze Ticaret 
Odası Başkanı Nail Çiler, KTO-Körfez Ticaret 

https://www.sondakika.com/maliye/
https://www.sondakika.com/lutfi-elvan-3/
https://www.sondakika.com/lutfi-elvan-3/
https://www.sondakika.com/kocaeli/
https://www.sondakika.com/maliye/
https://www.sondakika.com/lutfi-elvan-3/


      
  
                       

 

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:147 
www.koto.org.tr 

 

Odası Başkanı Recep Öztürk, DTO-Deniz Ticaret 
Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ile 
güncel ekonomi ve vergi düzenlemeleriyle ilgili 
olarak görüş alışverişinde bulundu. 

 

 

KOCAELİ VALİLİĞİ 'SEL 

FELAKETİ'  

İSTİŞARE TOPLANTISI 

 

Ülkemizde meydana gelen sel felaketleriyle 
ilgili istişare toplantısı, Vali Seddar Yavuz 'un 
başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikte 
düzenlenen, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’un katılım sağladığı toplantıda, 
kentteki Organize Sanayi Bölgesi (OSB), esnaf, 
ticaret ve sanayi odaları başkanları yer aldı. 
 

Vali Seddar Yavuz, "Hepimizin acısı hala dün 
gibi taze. Tabi böyle dönemlerde ne yapmamız 
gerektiği hususunda da bahsetmek gerekiyor. 

Yardımlaşma ve dayanışma, millet olmanın en 
önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu, aslında 
tüm dünyanın, hepimizin başvurduğu bir 
süreç." İfadelerine yer verdi. Sel bölgesine 
yapılacak yardımların ele alındığı toplantıda 
karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 

 
 

 

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ 

BAŞKANI OSMAN EŞGİN VE 

BAŞKAN YARDIMCISI AKIN 

RIFAT’DAN MECLİS 

ÜYELERİMİZE 7326 SAYILI 

KANUN HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME 

Odamız’ın aylık olağan meclis toplantısı öncesi, 
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve 
Başkan Yardımcısı Akın Rıfat, Meclis üyelerine 
‘7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ hakkında 
önemli bilgiler verdi. Vergi Dairesi Başkanı 
Eşgin, “7326 sayılı Yapılandırma Kanunu 31 
Ağustos’a kadar uygulamada kalacak. Bu kanun 
bir öncekilere göre daha kapsamlı. Kanunun 
içeriğinde kesinleşmemiş alacaklar, dava 
sürecindeki alacaklar sulh edinme yolları var. 
Bu düzenlemeler sizlerin ihtiyacı doğrultusunda 

çıkarıldı. İnternet üzerinden online olarak 
yapıyoruz sadece davalarda dilekçe beyan 
etmeliyiz. Bütün süreçleri gerek başvuru gerek 
ödemeyi internet üzerinden yapabilirsiniz. 
Hiçbir tereddüt olmadan tüm aşamaları 
internet vergi dairemizden yapabilirsiniz. 
Merkezimizi Derince’ye taşıyoruz” dedi. 
Akabinde, Başkan Yardımcısı Akın Rıfat, kanun 
kapsamı ile ilgili detaylı bilgiler vererek, Odamız 
Meclis Üyeleri’nin sorularını yanıtladı.  

https://www.instagram.com/SeddarYavuz/
https://www.haberler.com/organize-sanayi-bolgesi/
https://www.haberler.com/osb/
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Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve 
Başkan Yardımcısı Akın Rıfat tarafından yapılan 
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili 
bilgilendirmeye ; 

https://www.youtube.com/watch?v=q_jvm8R
GukQ&t=1781s  adresimden 
ulaşılabilmektedir. 
 

YANGIN BÖLGELERİNE YARDIM ÇALIŞMALARI 

Doğal afet bölgelerine desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen Odamız, Antalya- Manavgat ve 
Muğla yangın bölgeleri için içme suyu ve 
temizlik, kadın ve çocuk bireysel hijyen 
malzemeleri ile kağıt ürünlerinin yer aldığı 4 
adet yardım TIR’ı, Antalya ve Muğla’ya 
sevkiyatını sağladı. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan 
Yılmaz, Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, tırların yüklenmesi sırasında 
bizzat hazır bulunarak, sevkiyatın ivedilikle 
hazırlanmasını, dağıtımların ise doğru kişilere 
yapılmasını sağladı. SS. İzmit Sanayi Sitesi’nin 
içmesuyu yardımının da bölgeye ulaştırılmasına 

lojistik destek  sağlayacak olan Kızılay Kocaeli 
Şubesi’nin Başkanı Cengiz İpek ve Kızılay 
Gönüllüleri tarafından tutanak altına alınarak, 
yola çıktı. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, “Yangın felaketinde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara şifa, halen alevlerle mücadele eden- 
itfaiye- halk ayırmaksızın tüm vatandaşlarımıza 
da kolaylıklar diliyoruz. Temennimiz, bir an 
önce kontrol altına alınması. Yangın 
bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda 
hazırladığımız tırlarımız yola çıktı. Gün birlik 
olma günü. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi 
sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.  

İŞKUR-İL İSTİHDAM VE 

MESLEKİ EĞİTİM 

KURULU TOPLANTISI’NA 

KATILIM SAĞLADIK 
 

Odamızın katılım sağladığı ve Vali Seddar 
Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’na  
Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Çalışma ve İş 
Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Ticaret 
İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, 
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Md. Yrd. Ali Ateş, 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 
Kadir Durmuş, kurum müdürleri ile İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri ve katıldı.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=q_jvm8RGukQ&t=1781s
https://www.youtube.com/watch?v=q_jvm8RGukQ&t=1781s
https://www.haberler.com/kocaeli/
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Vali Seddar Yavuz’un açılış konuşmasını yaptığı 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 
Toplantısı’nda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Ulvi Yılmaz tarafından kurul kararlarına ilişkin 
gerçekleştirmeler ve alınacak kararlarla ilgili 
sunum yapmasının ardından, 2021 yılında 

uygulanacak İşgücü Eğitim Planı güncellendi ve 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, 
belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi, 
üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare 
edilmesi ile sonlandırıldı. 

 

T.C. KAMU GÖREVLİLERİ 

ETİK KURULU ÜYELİĞİ’NE 

ATANAN KOCAELİ 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANI 

İBRAHİM 

KARAOSMANOĞLU’NDAN 

ODAMIZA ZİYARET 
 
T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliği’ne 
atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçmiş 
Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Odamızı ziyaret etti. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış ve Yusuf 
Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
ziyarette, Oda’nın ve T.C. Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu’nun çalışmaları konuşuldu. İbrahim 
Karaosmanoğlu’na yeni görevinde başarılar 
dileyen Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
hayırlı olması temennisinde bulundu.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut nezdinde 
Oda yönetimine teşekkür eden İbrahim 
Karaosmanoğlu ise, “Odamızın başarılı 
çalışmalarını ilgiyle takip etmeye devam 
edeceğim” dedi.  

 

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANI ADNAN TURAN’A  

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan 

Yılmaz, Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Barış, Kandıra Belediye Başkanı Adnan 
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Turan’ı makamında ziyaret ederek, Kocaeli ve 
Kandıra Turizmi ile turizm yatırımları başta 
olmak üzere, sosyal ve ekonomik konular 
görüşüldü. Kandıra Belediye Başkanı Adnan 
Turan, Odamız yönetim kurulu üyesi iken 
birlikte güzel projelere imza attıklarını 
anımsatarak, “Ürettiği yenilikçi proje, hizmetler 
ve sinerji ile Kocaeli'mizin sosyo-kültürel ve 
ekonomik anlamda en güçlü aktörü 
konumunda olan Kocaeli Ticaret Odası 

Başkanımızı ve yöneticilerini ağırlamaktan 
memnuniyet duyuyorum” dedi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da, 
“Birlikte teşriki mesai harcadığımız Adnan 
Başkanımız ile Odamızda başarılı bir dönem 
geçirdik. Kendisi Kandıra’da da başarılı işler 
yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Güzel ve 
ayırlı işlerin devamını diliyoruz” ifadelerine yer 
verdi.  

 

ODAMIZ ÜYELERİNİN 

ÇOCUKLARINA 

FİNAL OKULLARI’NDA VE 

KOCAELİ SANAYİ VE 

TEKNOLOJİ 

ÜNİVERSİTESİ’NDE 

İNDİRİMLİ EĞİTİM FIRSATI! 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 

Kocaeli Final Okulları Kurucu Genel Müdürü 

Emin Polat tarafından Odamız Üyelerinin 

Çocuklarına Final Okullarında İndirimli Eğitim 

fırsatı veren protokol imzalandı.Odamız 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 

Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri Mehmet Akif Şen, Ziya Uludüz ve Yusuf 

Erenkaya’nın katıldığı indirim protokolü imza 

töreninde Final Okullarından Buse Nur 

Sevinç’te bulundu. 

Odamız Üyelerinin çocuklarına imzalanan 
indirim protokolü ile % 50 oranında indirim 

yapılırken ayrıca eğitim bedeli 9 taksitte ödeme 
imkanı da bulunmaktadır.  
 
Bir diğer imzalanan protokol ise Yönetim 

Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat 

Bayram tarafından Odamız Üyelerinin 

Çocuklarına Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 

Üniversitesi’nde İndirimli Eğitim fırsatı 

protokolüdür. İmzalanan indirim protokolüyle; 

Ücretli kazanan öğrenciler için %10, %25 burslu 

kazanan öğrencilere ek olarak  %5, %50 burslu 

kazanan öğrencilere ek olarak %5 oranlarında 

indirim uygulanacaktır. 
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KÖRFEZ TİCARET ODASI, KOCAELİ MÜTEAHHİTLER 

BİRLİĞİ İLE ODAMIZDA KONUT İNŞAAT SEKTÖRÜ 

SORUNLARI İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 

Kayacı’nın gündeme dair açılış konuşması ile 

başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdurrahman Çuhadar, Meclis Başkan 

Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Meclis Üyesi 

Mert Kavşut’un katılımıyla Konut ve İnşaat 

sektöründe Yapı denetim ve laboratuvar 

firmalarıyla ilgili sorunlar görüşüldü.Körfez 

Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Hüseyin Gümüş ile İnşaat Komitesi 

Başkanı Ayşe Acet Aşar ve Kocaeli Müteahhitler 

Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş Yönetim Kurulu 

üyeleri İsmail Akova Abdullah Üstübi’nin 

katıldığı toplantıda yapı ve inşaat sektöründe 

mevcut durum ile yaşanan sıkıntılarla ilgili 

değerlendirmeler yapılırken çözüm önerileri 

gündeme getirilerek toplantıların genişletilerek 

tekrarlanması kararı alındı.Kentsel dönüşüm 

politikalarının gündeme geldiği toplantıda yerel 

yönetimlerin imar düzenlemeleriyle ilgili 

çalışmalarının sektöre yön vereceğinden 

yapılacak projelerde işbirliği yapılması 

öngörüldü. 

KOCAELİ SANAYİ ODASI 27. ŞAHABETTİN BİLGİSU 

ÇEVRE ÖDÜLLERİ TÖRENİNE  

KATILIM SAĞLADIK 

 
Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 27’ncisi 
düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 
törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun 
Balaban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KSO Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, iş adamları ve davetliler 
katıldı. ‘Temiz çevre, güçlü sanayi’ teması ile 

düzenlenen törende BASF Türk Kimya, İspak 
Esnek Ambalaj, Brisa, Otokar, Hidropar Hareket 
Kontrol Teknolojileri Merkezi ve Ford Otosan 
ödül alan firmalar oldu.Törende konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında “Covid-
19 dünyayı ne kadar hoyrat kullandığımızı ve 
birbirimize bağlı olduğumuzu bizlere 
gösterdi. Avrupa Birliği iklim değişikliği ile 
ilgili bir program başlattı, AB, ‘ithal edeceğim 
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ürünlerde karbon eşitleme vergisi alacağım’ 
diyor. Eğer iklim değişikliğine dikkat 
etmezsek Avrupa’ya 2 milyon dolar vergi 
vereceğiz. Ki bunu oraya vermeyi mi tercih 
edeceğiz yoksa geri dönüşüme mi 
harcayacağız? Karbon emisyonunu 

uygulamaya alanlar bir adım öne geçecek. 
Eğer uygulamazsak Türkiye en çok 
etkilenecek üç ülkeden biri olacak. 
Türkiye’nin 2050 yılına uzanan bir karbon 
emisyonu programı oluşturması gerekiyor” 
ifadelerine yer verdi. 

PALGAZ GENEL MÜDÜRÜ TAMER SÖNMEZ ZİYARETİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Odamız heyeti tarafından yeni 
görev yeri olan İzmit bölgesinde 
göreve başlayan PALGAZ Genel 
Müdürü Tamer Sönmez’e hayırlı 
olsun ziyaret gerçekleştirdi. 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz 
Mikail Kayacı ve 6. Meslek 
komitesi Başkanı Salih Türe 
tarafından gerçekleştirilen 
ziyarette daha önce 
gerçekleştirilmiş olan doğalgaz 
tesisat sektörü toplantısına 
istinaden tespit edilen sorunlar 
ve çözüm önerileri ile ilgili 
hazırlanan dosya sunuldu.  

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN MESLEKİ 

YETERLİLİK SINAVI ODAMIZDA YAPILDI 

 

Bilindiği üzere ikinci el motorlu kara taşıtı alımı 
satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek 
olanlara yetki belgesi alma zorunluluğu ve buna 
bağlı olarak da Mesleki Yeterlilik Belgesi alma 
zorunluluğu getirilmişti. Buna istinaden 
Odamız üyelerinin talepleri doğrultusunda, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 

tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve 
belgelendirme yapmak üzere kurulan Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, 
(MEYBEM A.Ş.) tarafından Odamız işbirliğinde 
sınavların gerçekleştirilmesine devam 
edilmektedir.   
 
Bu kapsamda 3 Haziran 2021 tarihlerinde 
Odamızda Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım 
Yapan veya yapacak olanlara yönelik Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sınavı 13 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. Mesleki yeterlilik 
belgelendirme sınavlarına yönelik 
çalışmalarımız hem motorlu kara taşıtları hem 
de taşınmaz ticareti için sürmektedir. 
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AŞI ÇAĞRISI VİDEO ÇEKİMİ  

 

“Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek, hep birlikte bu mekanlarda buluşabilmek için lütfen 
aşılarımızı olalım. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün 
de aşıdır.” Mesajlarını ileten Odamız üyeleri ile Aşıya çağrı video çekimi yapıldı. Videonun tamamını  
https://www.youtube.com/watch?v=pgmtztNpkqs adresinden izleyebilirsiniz. 
 

ODAMIZA ZİYARETLER  

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan 
Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ağustos ayında 
da misafirlerini ağırlamaya devam etti. Bu 

kapsamda Ziraat Bankası Bölge Müdürü Aykut 
Arslan ile Şube Müdürü Okan Dinçer ve Kredi 
Garanti Fonu İstanbul Bölge Müdürü Şaban 

Buyan ile Odamızda geçmişte görev yapan 
KGF Müdürü Sinan Aklar Odamızı ziyaret 
ederek karşılıklı istişareler yapıldı. Akabinde 
Özel Kale Okulları Koordinatörü Ahmet Öcal 
ile beraberindeki heyet Odamızı ziyaret ederek, 
kurumsal çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler 
verdi. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pgmtztNpkqs
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RAKAMLARLA KOCAELİ 2021 YAYIMLANDI… 

 

Çeyrek asrı aşkın bir süredir Kocaeli Ticaret 
Odası tarafından her yıl yapılan araştırmalar 
sonucu, ilimizin ekonomik ve sosyal yapısını 
istatistiki verilere göre inceleyen “Rakamlarla 
Kocaeli” adlı yayının 2020 verilerini içeren yeni 
sayısı kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.  

Kentimizin sayısal bir fotoğrafı niteliğinde olan 
“Rakamlarla Kocaeli 2021” yayın, ülkemizin en 
önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri 
olan Kocaeli’nin önceki yıllara göre kat ettiği 
gelişmeleri gözler önüne sermekte, aynı 
zamanda küresel pandeminin etkileri ve 
pandemi ile mücadelede alınan önlemlerin 
faydalarını kavramak adına müstesna bir 
kaynak olma özelliği taşımaktadır. 

Kocaeli’de nüfus, eğitim, çevre, dış ticaret, 
haberleşme, ulaşım, istihdam, sosyal hizmetler, 
vergi gelirleri, yangın, sağlık, kültür-turizm-
sanat, spor, enerji, yatırımlar ve ticaret 
sektörüne ait verilerin yer aldığı yayın ilimize 
yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı 
yatırımcılar ile il bazında araştırma yapacak 
kişiler için de değerli bir kaynak niteliğindedir.  

Yayınla ilgili bilgi vererek, istatistiki bilginin 
kentlerin geçmişi ve geleceği için arz ettiği 
öneme vurgu yapan Kocaeli Ticaret Odası 
Başkanı Necmi Bulut, “Her yıl düzenli olarak 
yayınladığımız Rakamlarla Kocaeli 2021 yayını 
56 kurumdan aldığımız veriler ile 24 başlıkla 
yayımlanmıştır.  

Yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen 
arkadaşlarımıza teşekkür ederek tüm Dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19’un kentimiz, 
ülkemiz ve tüm dünyada sona ermesi, sosyal ve 
ticari hayatımızın sağlıklı ve düzenli sürdüğü 
günler yaşamamız dileklerimizle, İlimizin 
tanıtımı açısından önem arz eden yayınımızı, 
faydalı bir rehber olması temennisiyle 
istifadelerinize sunarız” İfadelerine yer verdi. 

Rakamlarla Kocaeli 2021’e Kocaeli Ticaret 
Odası’ndan ya 
da http://koto.org.tr/images/upload/Rakaml
arla_kocaeli_2021.pdf bağlantısını tıklayarak 
ulaşabilirsiniz.   

http://koto.org.tr/images/upload/Rakamlarla_kocaeli_2021.pdf
http://koto.org.tr/images/upload/Rakamlarla_kocaeli_2021.pdf
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BİNLERCE GENCİMİZ İŞ GÜÇ 

SAHİBİ OLACAK: 

 USTAM KOCAELİ 
 

 

USTAM Kocaeli, istihdam odaklı Sektörel 

Eğitim Projesidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

öncülüğünde, Odamız, Üniversiteler, Sanayi 

Odası, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

OSB’ler, MARKA gibi eğitim, istihdam ve 

kalkınmada tüm etkin kurum – kuruluşlar ile 

Türkiye’ye model olacak bir iş birliğiyle 

gençlerimiz için bir araya gelinerek hazırlanan 

bir projedir. 

PROJE AMACI 

USTAM Kocaeli Projesi ile Kocaeli’de yaşayan, 
örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir 
mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş 
bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu 
alanlarda mesleki ve teknik eğitim verilerek, 
nitelikli personel ile sektör buluşması sağlanıp, 
istihdama katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

FİZİBİLİTE SÜRECİ 

Sektör Temsilcileri ile derin görüşmeler, 392 
işletme ile saha araştırması, 84 kamu- sektör 
temsilcisi ile yapılan İstihdam Odaklı Mesleki 
Eğitim Çalıştayı ve birebir OSB ziyaretleri ile 
tamamlanan fizibilite araştırmaları sonucu 
USTAM’ın yönetim, eğitim ve istihdam modeli 
şekillenmiştir. 

BAŞVURU SÜRECİ 

İşletmeler www.ustamkocaeli.com 
sayfasından kayıt olarak, nitelikli personel 
ihtiyaçlarını bildirebilecek ve kendi ihtiyaçlarına 
göre personel eğitim taleplerinde 
bulunabilecek. USTAM Kocaeli Projesi 
kapsamında, yalnızca sektörün eleman 
bulmakta güçlük çektiği meslekler eğitime 
açılmaktadır. 

 

EĞİTİM SÜRECİ 

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte hazırlanan 
müfredatlar ile verilen eğitimlerimiz, alanında 
uzman eğitmenler ile son teknoloji atölyelerde 
uygulama ağırlıklı olmaktadır. Kurs sonunda 
başarılı olan kursiyerlere Üniversite Onaylı 
Sertifika verilecek olup, zorunlu olan 
mesleklerde de Mesleki Yeterlilik Belgesi 
almaları sağlanacaktır. Böylece işletmeler 
nitelikli ustalar ile buluşacak iş arayan iş, 
işveren ise işçi bulmakta zorlanmayacak. 

İSTİHDAM SÜRECİ 

Her kursun eğitim süresinin sonunda, başarılı 
olan kursiyerlerimiz işletmelerin talepleri 
doğrultusunda eğitim aldıkları alanlarda staj 
yapabileceklerdir. İstihdam odaklı eğitimler 
verilerek, mezun kursiyerlerin işverenler ile bir 
araya getirilip istihdam edilmeleri 
hedeflenmektedir. 

TÜRKİYE’YE MODEL BİR İŞBİRLİĞİ 

Üniversiteler, Ticaret Odaları, Sanayi Odası, 
İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Kalkınma Ajansı… Kentin eğitim, 
istihdam ve kalkınmasında tüm etkin kurumlar 
gençler için bir araya gelerek Türkiye’ye model 
olacak bir iş birliği sağladık. 

İLETİŞİM 
Adres 
Başvuru ve bilgi: www.ustamkocaeli.com 
Telefon:0262 325 63 63/2191 

http://www.ustamkocaeli.com/
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GALERİ VE EMLAK EĞİTİMLERİ 
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Taşınmaz 

Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamında 

gayrimenkul danışmanlarına 100 saatlik 

eğitim şartı getirilmiştir. Söz konusu şartın 

sağlanabilmesi için, taşınmaz ticareti ve ikinci 

el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden 

üyelerimiz için Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) koordinasyonunda, TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve 

Sahibinden.com işbirliğinde ücretsiz eğitimler 

tasarlanmıştır. 

Taşınmaz ticareti için 100 saat, ikinci el 

motorlu kara taşıtı ticareti için ise 35 saat 

sürecek eğitimler, yıl boyunca üyelerimize 

online ortamda ücretsiz olarak 

sunulmaktadır. Eğitimlerin sonunda 

katılımcılara ayrıca TOBB ETU tarafından 

başarı sertifikası verilmekte olup anılan ilk 

donem eğitimlerinde 430 kişi başarı sertifikası  

almaya hak kazanmıştır. Eğitime katılanların 

başarı0 sertifikası alma oranı %94'tiir. 

Detayları https://www.uzmanlik.com/  adres

inde yer alan ikinci eğitimlerin tarihleri ise 

aşağıda verilmiştir. 

·         Emlak uzun programı:2 Ağustos -2 

Eylül 

·         Emlak kısa programı: 6 Ağustos - 2 Eylül 

·         İkinci el araç ticareti programı: 5 

Ağustos - 28 Ağustos 

Eğitimlere https://www.uzmanlik.com/  adr

esinden kayıt olarak kullanıcı adı ve şifre ile 

katılım sağlanmaktadır. Bu eğitimlere katılan 

üyelerimizin yıl içerisinde her ay 

düzenlenecek programları, anlan adres 

üzerinden takip etmeleri önerilmektedir. 

 

 

HELAL 

AKREDİTASYON 

İŞLEMLERİ 

 
Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Helal Akreditasyonu" ve "Helal Uygunluk Alanında Deney Yapan 

Laboratuvarların Akreditasyonu" olmak üzere iki yeni akreditasyon programının oluşturulmuştur. Bahsi 

geçen programlara yönelik oluşturulan temel uygulama dokümanlarına 

"https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-programlari" adresi üzerinden 

erişilebilmektedir. 

DOLANDIRICILIK UYARISI 
 

Pekin Ticaret Müşavirliği'nin bildirimine göre, 

son dönemde birçok Türk firmasının 

hammadde/ara mamulleri piyasa 

ortalamasının oldukça altında fiyat taahhüdü 

ile Çinli firmalara peşin ödeme veya büyük 

ölçekli avans ödemesi yoluyla dolandırıldığı, 

son olarak "Shen Yang Beilixin Import and 

Export Co. Ltd" isimli Çinli firmanın bir Türk 

fırmasını benzer şekilde dolandırdığı, Ticaret 

Müşavirliği ile irtibata geçmeden diğer Türk 

firmalarının da alım yapma ihtimali göz önünde 

bulundurulduğunda, hem adı geçen firma hem 

https://www.uzmanlik.com/
http://www.uzmanlik.com/
https://www.uzmanlik.com/
https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-programlari
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de genel olarak dolandırıcılık faaliyetleri 

konusunda firmalarımızın bilgilendirilmesinde 

yarar görüldüğü ifade edilmektedir. 

KUŞAK VE YOL ZİRVESİ 
 

Hong Kong Ticaret Ataşeliğinin görev alanı Hong Kong’da 

resmi niteliği haiz çatı kuruluşu olan Hong Kong Ticareti 

Geliştirme Konseyi (HKTDC) organizasyonunda 2016 yılından 

beri Kuşak ve Yol Hong Kong Zirvesi düzenlendiği, anılan 

Zirve’nin temel amacının, Kuşak ve Yol güzergâh ülkelerinde 

yer alan yatırım projelerine, Hong Kong’da yerleşik 

finansman kuruluşları aracılığı ile fon sağlanması ve Hong 

Kong’un finans merkezi olduğu belirtilmektedir. Zirve’nin Hong Kong hükümeti tarafından da 

desteklendiği ve 2021 yılında koronavirüs pandemisine bağlı olarak 01-02 Eylül 2021 tarihlerinde dijital 

platform üzerinden düzenlenmesi planlanan Zirve’ye dair bilgiler paylaşılmaktadır. 

1. Fiziken en son 2019 yılında düzenlenen Zirve’ye, o dönemde 67 ülkeden 5000’in üzerinde 

ziyaretçi katılım sağlamıştır. Yine son düzenlenen fiziki organizasyonda, Zirve 

kapsamında 200’ün üzerindeki yatırım projesine 700’den fazla ticari eşleştirme programı 

tertip edilmiştir. İlk defa 2020 yılında pandemi gerekçesiyle dijitalde düzenlenen Zirve’de, 

yine 80’nin üzerinde ülkeden ziyaretçinin katılım sağladığı ve 250’nin üzerinde ticari eşleştirme 

programı düzenlendiği ilan edilmiştir. 

2. Temel hedefi Kuşak ve Yol güzergâh ülkelerindeki yatırım projelerine fon sağlamak olan 

Zirve’ye katılım sağlayan finansman kuruluşları Ankara – Çin ağırlıklıdır. Yatırım projeleri 

bağlamında ele alındığında ise, Avrupa başta olmak üzere finansman arayışı bulunan tüm 

dünyadan yatırımcıların Zirve’de aktif olarak yer aldıkları görülmektedir. 

3. Ülkemizden katılımcıların seneler itibari ile Zirve’ye iştirakinde artış olduğu görülmek ile 

birlikte, firmalarımızın ticari eşleştirme programında yer almadıkları bilinmektedir. Bu 

kapsamda, yatırım projeleri için finansman arayışı bulunan firmalarımızın Zirve kapsamında 

düzenlenen ticari eşleştirme programlarına katılımında büyük yarar görülmektedir. İlgilenen 

firmalarımızın; https://www.beltandroadsummit.hk/en/ üzerinden kayıt olmaları, kayıt 

esnasında ise Ticaret Ataşeliğimize tahsis edilen ‘’03P30SOCGTUR’’ kodu üzerinden sağlanan 

kod (indirimli fiyat uygulanacağı ana organizatör tarafından beyan edilmiştir) ile giriş 

yapmaları önerilmektedir. Zirve’nin dijital katılım ücreti her bir kayıt için 390 HKD (yaklaşık 50 

ABD Doları) olarak belirlenmiştir. 

4. Ticari eşleştirme organizasyonlarının yanı sıra Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (Regional 

Comprehensive Economic Partnership RCEP) başta olmak üzere uluslararası ticaret 

gündemine dair tematik forumların da düzenleneceği Zirve’nin program akışına resmi web 

portalından erişim sağlanması mümkündür. 

5. Zirve’ye katılımdan bağımsız olarak, proje finansmanı arayışında olan şirketlerin, HKTDC’ye 

ait; https://beltroad.hktdc.com/ web portalında ‘’Türkiye’’ başlığı altında yatırım projelerine 

ait detayları ücretsiz yayımlatma imkânı bulunmaktadır. 

6.       Zirve’ye dair katılımı değerlendiren firmalarımızın, daha detaylı bilgileri, HKTDC’de ilgili irtibat 

kişisi olarak belirtilen pamela.en.wong@hktdc.org üzerinden edinmeleri mümkündür. 

https://www.beltandroadsummit.hk/en/
https://beltroad.hktdc.com/
mailto:pamela.en.wong@hktdc.org
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İKİNCİ AFRİKA İÇİ TİCARET FUARI  
 

8-14 Aralık 2021 tarihleri 

arasında Kigali’de 

düzenlenmesi öngörülen 

ikinci Afrika İçi Ticaret Fuarı’nın (Intra-African 

Trade Fair-IATF 2021) lojistik kısıtlamalar 

nedeniyle 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde 

Durban’da (GAC) düzenlenmesine karar 

verildiği bildirilmektedir. 

IATF2021’in Afrika Kıtasal Serbest Ticaret 

Bölgesi Anlaşması (AfCFTA) kapsamında 

ticareti kolaylaştıracak bir platform sunarak, 

kıtasal ve küresel alıcı ve satıcıları bir araya 

getireceği belirtilmekte olup, Afrika ve başka 

coğrafyalardan 55’ten fazla 

ülkeden 10.000 ziyaretçinin katılımının 

öngörüldüğü ‘’IATF2021 Virtual’’ adı altında 

çevrimiçi olarak katılım imkanı da sağlanacağı 

ifade edilmektedir. 

İlgili fuara ilişkin Afrika Birliği’nden alınan Nota 

ekte sunulmakta olup, ayrıntılı bilgi ve kayıt 

için; https://www.intrafricantradefair.com/e

n internet sitesinin kullanılması mümkündür. 

 MOTORYAĞI DEĞİŞİMİ YAPILAN İŞLETMELERİN  

KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR ÖNEMLİ 

BİLGİLENDİRME! 

 

Bilindiği üzere atık yağların geçici 
depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, 
rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri 
kazanımının sağlanmasına ve bertaraf 
edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların 
belirlenerek çevre ve insan sağlığının 
korunması ile doğal kaynakların verimli 
kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve 
esaslar 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Atık Yağların Yönetmeliği 
ile belirlenmiştir.  

Anılan yönetmeliğin ‘Atık Yağ Üreticisinin 
Yükümlülükleri’ başlıklı 8. Maddesinin 2. 
Fıkrasında, ‘Motoryağı değişimi yapılan 
işletmeler, atık yönetmeliğinin 13. 
Maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici 
depolama alanı kurmakla, İl Müdürlüğü’ne 

başvurarak Ek 3’te yer alan belgeyi almakla, 
bakanlığın çevirim içi programlarına kayıt 
olmakla, motoryağı değişimine ilişkin bilgileri 
çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve 
onaylamakla yükümlüdür.’ hükmü yer 
almaktadır.  

Bu kapsamda motoryağı değişimi yapılan 
işletmelerin kayıt altına alınmasına ilişkin izin 
belgesi bulunmaya tesislere (tamirhane, bakım 
onarım merkezleri vs.) ilişkin ivedi olarak 
gerekli bildirim ve duyurunun yapılması, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılacak olan 
ani denetimlerde izin belgesi bulunmayan 
motoryağı değişimi yapılan işletmelere 2872 
Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım 
uygulanacaktır. 

 

 

https://www.intrafricantradefair.com/en
https://www.intrafricantradefair.com/en
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KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE  

ODAMIZ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ … 

Koronavirüs salgını (Covid-19)’un 
neden olduğu küresel salgının 
ekonomik faaliyet üzerindeki 
olumsuz etkilerini sınırlamak 
üzere alınan tüm tedbirlere ve 
kararlara ilişkin detaylı bilgiler 
odamız web sayfasından 
http://koto.org.tr/korono-virusu-
kapsaminda-yapilan-
duzenlemeler-ve-alinan-
onlemler-hd-5e847469937d7  bu 
link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI 

İŞYERLERİNDE/OFİSLERDE 

ASILMASI GEREKEN BROŞÜR 

Koronavirüs kapsamında kapalı işyerlerinde/ofislerde alınması gereken önlemlere ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/kapali-isyerleri-ofislerde-covid-19-icin-alinacak-onlemler-konulu-brosur-hd-5e902eaeddd55
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7


      
  
                       

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:147 
www.koto.org.tr 

 

 

BELARUS 

Resmi Adı: Belarus (Belarus ya da Byelorussia) 
Nüfus: 9,5 milyon 
Resmi Dil: Rusça, Belarusça (Her ikisi de resmi dil) 
Yüzölçümü: 207.600 km2 
Başkent: Minsk (1,7 milyon) 
Yönetim Biçimi:Çift meclisli, başkanlık tipi cumhuriyet 
rejimi 
Para Birimi: Belarus Rublesi(BRb)  

 

Belarus, Avrupa’nın merkezinde, Rusya Federasyonu, Avrupa ülkeleri ve Asya arasında büyük ve önemli 
kara ve demiryolları arasında kalan, temel iletişim noktaları ile petrol ve doğalgaz boru hatlarının 
kesiştiği bir konumda bulunmaktadır. Ülke, kuzeyde Letonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeydoğu ve 
doğuda Rusya Federasyonu, batıda Polonya güneyde ise Ukrayna ile sınır komşusudur. Belarus’ un 
denize kıyısı bulunmamakla birlikte nehirler ve su kaynakları yönünden oldukça zengindir. 

Belarus, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları üretimi bakımından fazla zengin olmasa da mineral 

ürünleri üretimi bakımında Avrupa’da oldukça üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle potasyum tuzu 

rezervinde dünyanın en önemli üreticileri arasındadır. Ülke petrol ve diğer enerji kaynakları açısından 

fakirdir. Sınırlı miktarda petrol üretimi varsa da, bu ülke ihtiyacının ancak % 12-13’ünü karşılamaktadır.  

2020 yılı rakamları değerlendirildiğinde Belarus’ un toplam dış ticaret hacminin 54,3 milyar dolara 
ulaştığı görülmektedir. Buna göre 2020 yılında ülkenin ihracatı 24,9 milyar dolar, ithalatı ise 29,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Belarus’ un ihracat yaptığı başlıca ülkeler Rusya %50,7, Ukrayna % 11,6 ve 
Polonya % 4,7 ’dir. Ülkenin ihracatında Türkiye % 0,7 pay ile 15. sırada yer almaktadır. 

2020 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (%7,9), Petrol Yağları % 
7,3 ve Peynir ve pıhtılaşmış ürünler (% 4,2) dir. Belarus’ un ithalat yaptığı başlıca ülkeler arasında Rusya 
% 54,3 ile 1. Sırada, Çin % 7,2 ile 2.sırada, Polonya ise % 5,8 ile 3.cü sırada, Türkiye ise % 2 ile 8. Sırada 
yer almaktadır. 2020 yılında ithal ettiği başlıca ürünler ise Ham petrol % (12,7), Altın (% 3,9) ve 
Otomobiller (% 2,7) dir. Belarus 2020 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasında 55. sırada yer 
almaktadır. 

TÜRKİYE’NİN BELARUS’A İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET DENGESİ 

2017 
422.011.400 182.969.357 604.980.757 

239.042.043 

2018 
439.281.503 193.291.518 632.573.021 

245.989.985 

2019 
530.507.738 160.171.450 690.679.188 

370.336.288 

2020 
591.038.040 170.898.562 761.936.602 

420.139.478 
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021 
 

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %37,99 aylık %7,82 arttı 
 
H-ÜFE (2017=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %24,54 artış gösterdi. 
 
H-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2021  

 
Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %39,31 arttı 

 
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %39,31, konaklama ve yiyecek 
hizmetlerinde %30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %13,39, gayrimenkul hizmetlerinde %164,78, 
mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %22,20, idari ve destek hizmetlerinde %28,16 artış gerçekleşti. 
 
Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık  %3,27 arttı 
 

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 
%8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %3,16, gayrimenkul hizmetlerinde %51,10, mesleki, bilimsel ve 
teknik hizmetlerde %1,72, idari ve destek hizmetlerinde %8,13 artış gerçekleşti. 
 
Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi 
 

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde %6,15, büro yönetimi, büro 
destek ve diğer iş destek hizmetleri %7,26, yayımcılık hizmetlerinde %11,69 olarak gerçekleşti. Buna 
karşılık gayrimenkul hizmetleri %164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri %102,01, depolama ve destek 
hizmetleri (taşımacılık için) %69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 
Aylık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi 
 
H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde %28,29, reklamcılık ve piyasa araştırması 
hizmetlerinde %7,64, bilgi hizmetlerinde %0,61 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri 
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%51,10, konaklama hizmetleri %19,78, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri 
ve ilgili hizmetler %14,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 

 
Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2021 
 

Ekonomik güven endeksi 100,8 oldu 
  

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 
değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 
 
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, 
hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven 
endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 
değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı. 
 

Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2021 

 
 

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ağustos 2021 
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İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

ÜLKE  

  BANGLADEŞ 

TEKLİF TARİHİ  
31.12.2021 

 

TEKLİF NO  
202100197 

 

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

 10 - Gıda ürünlerinin imalatı  

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

Bangladeş Elçiliği’nden alınan yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden gelen bir yazıya ithafen, kırmızı 

mercimek ve soğan temini için Türk ihracatçılarla iletişim kurma ve işbirliği yapmak istediğini 

belirtiliyor.Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş 

Yapmanız gerekmektedir. 
 

İTHALAT 
 

ÜLKE 
 IRAK 

 
 

TEKLİF TARİHİ  
31.12.2021 

TEKLİF NO  
202100205 

 

NACE KODLARI  28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 

 33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 

 86 - İnsan sağlığı hizmetleri 
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Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Irak`lı firma, son teknoloji ile ürettiği alet ve makinelerini bu alanda 

faaliyet gösteren Türk firmalara satmak istediğini bildiriyor. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri 

İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 

İŞ BİRLİĞİ 

ÜLKE  TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ 30.11.2022 

TEKLİF NO  
202100180 

 

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

 47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler 
hariç)  

 82 - Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri  

 96 - Diğer hizmet faaliyetleri 

Şirketimiz Ege Serbest Bölgesi'nde yer almakta olup, dünya markalarının satış operasyonları için ihracat 
operasyon ofisi olarak hizmet vermektedir. Serbest bölge avantajları sayesinde, ana şirketin belirlediği 
koşullarda, şirket etik ve kuralları adına işlemleri kolaylaştırıyoruz. İhracat satışlarınız için ortak olmak 
isteriz. Mevcut marka yelpazesi şunları içerir; - AKZONOBEL Boyalar, - GATES Hidrolik hortumlar, - 3M Oto 
Tamir Ürünleri, - ANSELL Medikal Eldiven ve Maskeler, - KATSAN Cerrahi İplikler. Teklifin ve Teklif Sahibi 
Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 


