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Sayın Meclis Başkanı, Değerli Meclis Üyeleri; 

 

 

2021 yılı Ocak ayı faaliyet raporunu ve servislerimizin 2020 Aralık ayı 

çalışmalarını tetkik ve onaylarınıza arz ederim. 

 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

 

      

Necmi BULUT 

KOCAELİ TİCARET ODASI                                    

Yönetim Kurulu Başkanı 
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ODAMIZ ÜYELERİNE “PARAF TİCARİ KREDİ KARTI GÜVENCELİ  
TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN PROJESİ” PROTOKOLÜ  

TÜRKİYE HALK BANKASI ile İMZALANDI 

Üyelerimizin tedarik zincirlerinde yaşadığı finansman aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek 
amacıyla Odamız ve Türkiye Halk Bankası arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı Güvenceli Tedarik Zinciri 
Finansmanı” protokolü imzalandı. 

Geçtiğimiz günlerde esnafa destek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ziraat Bankası 
arasında imzalanan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Protokolü’nün ardından benzer bir adımda 
Türkiye Halk Bankası’ndan geldi.  

Paraf Ticari Kredi Kartı Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı protokolünü, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Halk Bankası Kocaeli Bölge Koordinatörü Okan Saraç imzaladılar. 

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya’nın da katıldığı protokol imza töreninde Halk Bankası İzmit Ticari 
Şube Müdürü Savaş Karataş, İzmit Şube Müdürü Yusuf Ekşi de bulundu. 

TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halkbank arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Odamız 
üyesi alıcı ve satıcı firmalar arasında büyük bir tedarik zinciri kurulmuş olup, üye iş yeri ve kurumsal 
kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunulmaktadır. 
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2020 YILININ SON MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK 

 

 
Odamız 2020 hizmet yılını, online olarak düzenlediği son meclis toplantısıyla kapatırken, iş 
dünyasının gelecek umudu Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin faaliyetlerinin 
yürütüldüğü KOTEV (Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı)’in son mütevelli heyeti toplantısı hemen 
akabinde yapıldı.  
 

Odamızın Başarılı Yönetimiyle, KOTO AOSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
Artık Kendini Finanse Edebilecek 
 
Toplantıda Kocaeli iş dünyasıyla önemli bir müjde paylaşan odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, okulun, Oda desteğine ihtiyaç duymadan işletilecek seviyeye geldiğini açıkladı. Sadece 
devletin özel okullara öğrenci başına verdiği finansman desteğiyle yönetilecek olan okul, başarılı bir 
yönetimle bu duruma gelmeyi başardığı bilgisini verdi.  
 
Diğer yandan, pandemi nedeniyle tüm dünyada ekonomi için zorlu geçen 2020 yılında, üyelerini 
hiçbir zaman yalnız bırakmayan Odamız, 2021 yılının bütçesini de buna göre planladı. Salgının 2020 
yılıyla birlikte geride kalması dilekleriyle oturumu açan Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan, 2021 yılı 
bütçesini onaylanmak üzere meclisin onayına sundu. 2021 yılı gelir- gider bütçesi 14 milyon 800 bin 
TL olarak açıklandı, tüm fasıllarla ilgili kapsamlı bilgi verildi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Covid-19 salgını Dünya’da olduğu gibi ülkemizde 
2020 yılı itibarıyla hayatımıza girerek hem yaşama şeklimizi hem de iş yapma şekillerimizi tümüyle 
değiştirdi. Bu salgın  sadece ekonomik olarak yara almamızı sağlamakla kalmadı, yakınlarımızı ve 
sevdiklerimizi de bizden aldı. Ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasının önüne geçilebilmesi 
amacıyla hükümetimizce bir takım önlemler alındı ve alınmaya da devam ediyor. Kocaeli T icaret 
Odası olarak biz de bu süreçte Covid-19 pandemisinin üyelerimize olan etkilerini en aza 
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indirilebilmek adına çalışmalar gerçekleştirdik ve bunu tüm hızıyla sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını 
nedeniyle, iş dünyasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri Odamız aracılığıyla ilgili Bakanlıklara 
iletildi. Meslek komitelerimizin çalışmalarına ve paydaşlarımızla işbirliği içinde ortaya koyduğumuz 
çalışmalarımıza ayrı bir önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Görevlerini yerine getiren 
ve özveride bulunan Meslek Komitelerimizin kıymetli başkan ve üyelerine, komitelerimizin 
çalışmalarına destek olan çalışma arkadaşlarıma ve yönetim kurulumuza da buradan bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum.  
 
Her ne şartta olursa olsun umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeden ve yılmadan yarınlara umutla 
bakmalıyız. Dileğimiz, 2021 yılının sağlığımızı, iş gücümüzü ve ‘normal’ sosyal hayatımızı ve pek tabi 
kucaklaşmalarımızı geri kazandığımız bir yıl olmasıdır. Bütçe desteği dolayısıyla tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
 

 

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 
KAPSAMINDA HAZIRLANAN “KOBİ’LER E-İHRACAT İLE BÜYÜYOR” 

PROJEMİZ ONAYLANDI 
 

Proje, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Teknik Destek Programı 
kapsamında Odamıza kayıtlı ihracat gerçekleştiren ve/veya 
gerçekleştirme niyeti olan KOBİ’lerin üretim gerçekleştirdikleri 
ürünlerin uluslararası piyasalara ihracatını sağlamak üzere 
danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.  
 

Proje kapsamında; temel dış ticaret altyapısının 
geliştirilmesi, hedef pazar araştırmasının yapılması, 
e-ihracat ve dijital pazarlama faaliyetlerinin etkinliği 
ve verimliliğinin artırılmasına yönelik eğitim ve 
danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  
 
Bu faaliyetler, işletmelerin dış ticaret 
gerçekleştirmeyi planladıkları pazarlar ile ilgili doğru 
karar verebilmeleri, yapılacak araştırmaların iş 
etkinliği ve verimliliğinin geliştirilmesinde 
kullanabilmeleri için işletme yöneticileri ve 
çalışanlarında farkındalık, bilgi ve yetkinlik 
kazandırabilecektir. Böylece KOBİ’lerin verimlilik ve karlılığın artırılmasına katkı sağlanabilecektir.  
 
Sonuç olarak işletmelerin likidite varlıklarının ve kurumsallaşma avantajlarından yararlanarak verimlilik 
ve karlılık artışı ile rekabette üstünlük sağlayabilecekleri gibi, yeni yöntemler aracılığıyla ürettikleri ürün 
ve hizmetlerinde kalite, hız, ulaşılabilirlik faktörleri ile ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama değer 
katabileceklerdir. 
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SAĞLIK SİGORTASI ÜRÜN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız Sigorta sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize 
yönelik olarak video konferans yöntemi ile Sağlık Sigortası 
Ürün Eğitimi gerçekleştirildi.  
 
Sağlık Sigortası Ürün Eğitimi, MAPFRE Sigorta Bireysel 
Sağlık Sigortaları Teknik ve Risk Analizi Kıdemli Müdürü 
Arzu Tansuk ve Medikal İşlemler Kıdemli Müdürü Nadiye 
Hacıömeroğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.  
 
Odamız 22. Komite Başkan Yardımcısı Nurgül Moldur açılış 
konuşmasında, ”Acentelerimiz ile acente çalışanlarımız 
ürüne hakim olamadığı zaman ürün satışında başarısız 
olunabiliyor. Bu nedenle Şirketlerimizden ürün eğitimi ve 
hasar yönetimi gibi konularda eğitim talep ettik. MAPFRE 
Sigortaya desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum” ifadelerine yer verdi. Odamız 22. Meslek 
komitesi Başkanı Olcay İlter “Son zamanlarda sağlık 
poliçeleri ile ilgili birçok bilgi kirliliği var o yüzden bilgiyi doğru yerden almak lazım. İlk önce sağlık 
sigortaları ile başlamak acenteler için iyi olacaktır” dedi. 
 
Söz konusu eğitimde; özel sağlık sigortası, kimler yararlanabilir, yatarak-ayakta tedavi teminatı, 
anlaşmalı kurum ağı, ömür boyu yenileme garantisi, grup poliçeleri, doğum teminatı, ek teminatlar, 
provizyon kanalları, provizyon bilgilendirmeleri, teminat limitleri gibi başlıklara değinildi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ” Sigorta acentelerini yarına hazırlamak, tüm branşlarda 
bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çapraz satış konusunda iyi olabilmek ve teknik alt yapıların da iyi 
kurularak mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması yönünde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” İfadelerine yer verdi.  
 

 

BALIKESİR TİCARET ODASI İLE EŞ MESLEK KOMİTE TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız 18. Meslek Komitesi ve Balıkesir Ticaret Odasının aynı sektörde bulunan 5., 17. ve 18. Meslek 
komiteleri zoom programı üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Üyelerin tanışması ile başlayan toplantıda, 
Balıkesir Ticaret Odası 17. Meslek Komite Başkanı Çiğdem Eşim kendi komitelerinin gerçekleştirmiş 
olduğu faaliyetler hakkında bilgi aktarımında bulundu.  
 
Aynı zamanda komite üyelerine yönelik Dijital Dönüşüm ile cephe teknoloji konulu seminerler 
düzenledikleri, robotik üretim ile ilgili work-shop gerçekleştirdikleri, beton kent mobilyalarını, kalıp 
teknolojileri ile strafor kalıp yapıp ürettiklerini dile getirdi.  
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Odamızın 18. Meslek Komite Başkanı 
İbrahim Arda Aygören tarafından da 
ilimizde mevcut plan tadilatları 
uygulaması ile ilgili bilgi aktarımında 
bulunuldu. 18. Meslek Komite Başkan 
Yardımcısı Levent Yapıcı tarafından 
Gayrimenkul değerleme konusunda 
gerçekleştirmiş olduğumuz oda 
faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi.  
 
Bununla birlikte kentsel dönüşüm 
konusu görüşüldü. Gayrimenkul 
değerleme konusunda ileriki 
dönemlerde bir toplantı daha düzenlenmesi kararı alınırken, yapı denetim sektöründe yaşanan 
sorunlar dile getirildi. Yapı denetim sektöründe havuzdan atanan işlerin çok adil olmadığı, bunun da 
oturmuş bir yapı denetim sisteminin olmayışından kaynaklandığı belirtilirken, sadece fiyat birliğinin 
oluştuğu konusu dile getirildi. Pandemi sonrasında söz konusu eş meslek komite toplantısının fiziki 
olarak yapılmasına karar verildi ve Balıkesir Ticaret Odası eş meslek komitesi ilimize davet edildi. 
 
 

18.MESLEK KOMİTESİ SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
2020 yılı değerlendirmesi, sektör sorunları ve çözüm 
önerileri konulu 18.Meslek Komitesi Sektörel İstişare 
Toplantısı zoom üzerinden gerçekleştirildi.  
 
Toplantıda Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılığı 
sektörüne yönelik, Plan ve tadilatlara yönelik değer 
artışlarında çıkan yönetmelik hususunda ve sektörün 
sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri ile ilgili 
istişarelerde bulunuldu.  
 

 

TSE ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GÖZETİM DENETİMİMİZ 
BAŞARI İLE SONUÇLANDI 

 
Odamızca gerçekleştirilen faaliyetlerin ve üyelere sunulan 
hizmetlerin kalite yönetim sistemine uygunluğunun 
değerlendirilmesi amacıyla her yıl gerçekleştirilen TSE ISO 9001 
kalite yönetim sistemi gözetim denetimimiz 2020 yılında 24 – 25 
Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. 
 
Yapılan denetimde, Odamızın yürütmüş olduğu prosesler ve bu 

prosesler arası ilişki, yürütülen faaliyetlerin talimat ve prosedürlere uygunluğu, süreç akışları, düzeltici 
faaliyetler, risk analizleri ve yönetimin gözden geçirme raporları gibi Kalite Yönetim Sistemi 
kapsamındaki birçok konu gözden geçirildi. Denetim neticesinde gözden geçirilen faaliyetimiz ile ilgili 
herhangi bir majör ve minör hataya rastlanmamış olup; belgemizin devam etmesi yönünde rapor 
verildi. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE LOBİCİLİK VE POLİTİKALARI ETKİLEME 
YAKLAŞIM VE YÖNTEM ÖNERİLERİ EĞİTİMİNE KATILIM SAĞLANDI 

 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
zoom üzerinden düzenlemiş olduğu 
“Pandemi Döneminde Lobicilik Ve 
Politikaları Etkileme Yaklaşım Ve Yöntem 
Önerileri Eğitimi”ne Genel Sekreterliğimiz ve 
personelimiz katılım sağladı. 
 
Açılış konuşmasını yapan TOBB Akreditasyon 
Müdür Vekili Özge Karatepe; “Geliştirme 
ziyaretlerinin yeni standarda göre 
yapılacağını ve yeni standardın ilk 
denetiminin de 2022 yılı Ocak itibariyle başlayacağı bilgisini verdi. Gerçekleştirilen eğitimin amacının 
Odaların ve Borsaların en güçlü yanının Lobicilik olduğunu ve bugünkü eğitimde de pandemi 
döneminde de bu güçlü yönümüzü devam ettirmenin gerekmekte olduğunu belirtti.   
 
Ulusal Demokratik Enstitü Program Yöneticisi Ebru Ağduk’un sunum yaptığı 14 Ocak 2021 tarihinde 
düzenlenen eğitimde, lobicilik faaliyetlerinde uygulanacak stratejiler, iletişim yöntemi, iletişim 
kurulacak kişi, kurum ve kuruluşlar konuya göre farklılıklar gösterse de, politika ve uygulamaları 
etkilemenin nihai amaç olduğu vurgulandı. Lobicilikte kanıta dayalı verilerin anlatılmasının önemli 
olduğu, kanıta dayalı verilerinde karar vericilere nasıl anlatılması gerektiği aktarıldı.  
 
Etki odaklı olarak düşünmenin önemli olduğu, lobiciliğin etkinin bir parçası olduğu ifade edildi. Konuya 
bütünsel olarak bakmak gerektiği, veriye dayalı bilginin nasıl alınıp nasıl aktarılması gerektiğinin önemi 
anlatıldı.  İletişim Stratejisi ile ilgili bilgi aktarımı yapıldı, konu hakkında dijital iletişim stratejilerin 
Odalar tarafından yapılması gerektiği ve dijitalleşme konusunda bu dönemde geç kalınmadan İnsan 
Kaynakları yatırımlarının yapılması gerektiği ifade edildi. 

 

 

TOBB ODA VE BORSALARIN GENEL SEKRETERLERİ İLE BULUŞMA 
TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 

 sekreterleri ile buluşma 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve 
borsaların genel sekreterleri 
ile video konferansta bir 
araya geldi. Toplantıda 
pandemi sürecinde il ve 
ilçelerde yaşanan sorunlar 
değerlendirilirken, oda-
borsa sisteminin hizmet 
kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve yeni 
projeler için istişarelerde 
bulunuldu. Düzenlenen programa Odamızı temsilen Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak katılım 

sağladı. 

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=26193&lst=MansetListesi
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÜRETİM TEŞVİK PROJESİ  
ULUSAL BASINDA YER ALDI 

 
TRT kanalında “Hayatın Ritmi” programına konuk 
olarak katılan Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın Tibbi ve Aromatik Bitkiler 
Üretim Teşvik Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. 
 
Odamızın da desteklediği Projede 87 üretici ile 
anlaşma sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
1200 hektar alanda tıbbi ve aromatik bitki ekimi 
yapılacak. Tahir Büyükakın “Amacımız kırsal eksimde 
kalıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma projesini hayata 
geçirmek. Ziraat mühendislerimiz sürecin başından 
sonuna kadar takip edip çiftçilerimize teorik eğitimler 
veriyorlar. Şuan da 38 tane köyümüzde projemizi 

başlattık. Çitçilerimizi başından sonuna kadar bu konuda desteklemeye devam ediyoruz. “ ifadelerine 
yer verdi. 

 

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ODAMIZ ÜYESİ GERÇEK KİŞİ 
TACİRLERE YÖNELİK DESTEK AÇIKLANDI 

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının  (COVID-19) 
ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır. 
24 Aralık 2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi 
Gazetede; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe 
Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında 
Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
Tebliğin amacı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari 
faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek 
programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 
 
Gerçek kişi tacir, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen 
ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirleri” ifade 
etmektedir. 
 
Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde 
sağlanacaktır. 
 
Destek programının süresi, T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede 
başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay olarak 
belirlenmiştir. 
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Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve 
sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe 
desteği sağlanacaktır. 

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini 
yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde 
aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası 
olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacaktır. İş yeri kira bedelinin kira desteği 
tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecektir. 

Destek programından yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir: 

 Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis 
ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde 
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve 
sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir. 

 Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik 
ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz. 

 Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe 
desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir. 

 Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş 
yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir. 

 Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek 
başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi 
yapılmaz. 

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu 
destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez. 
Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi 
ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecektir. Beyanda 
bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacaktır. 

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. 

Destek başvuruları 30 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayacak olup 10 gün süre ile (8 Ocak 2021 Cuma 
gününe kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel 
olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır: 

Kimlik numarasının son hanesi; 
 
0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, 
2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, 
4 olan vatandaşlar  1 Ocak 2021 Cuma, 
6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, 
8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecektir. 
4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecektir. 
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TOBB DİJİTALLEŞME SANAL FUARI 26-27 OCAK 2021 TARİHLERİ 
ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sürecinde daha da önem kazanan dijitalleşmeyi 
ve bu alandaki gelişmeleri KOBİ'lere aktarabilmek amacıyla 26-27 
Ocak'ta "Dijitalleşme Sanal Fuarı" gerçekleştirecek. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yapılan açıklamaya 
göre, 26-27 Ocak'ta yapılacak fuarda, yazılım, telekomünikasyon 
ve e-ticaret sektöründen 100'e yakın şirket stant açacak. KOBİ'lerin 
ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişmeleri, gerekli araçları tanımaları 
ve potansiyel iş birliklerini geliştirmeleri hedeflenen fuarda, 
ziyaretçiler sanal ortamda tüm stantları gezebilecek, firma 
yetkilileriyle yazılı, sesli ve görüntülü iletişime geçebilecek. 

 
"Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk" sloganıyla düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilecek B2B 
(şirketten şirkete) toplantılarıyla KOBİ'lere dijitalleşme araçları daha yakından tanıma fırsatı sunulacak. 
  
Fuar süresince, "Ekonomide Dijital Dönüşüm", "Yeni Normal: Dijitalleşme Paneli", "Yazılım Sektörünün 
Uluslararası Rekabette Konumlanması", "Dijitalleşmenin Anahtarı: 5G ve Nesnelerin İnterneti" 
başlıklarında çevrim içi seminerler yapılacak.  
 
Ziyaretçilerle yazılım, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörlerinde dijitalleşme ve bu sektörlere yönelik 
dijital dönüşüm örneklerinin paylaşılacağı etkinliğe katılım ücretsiz olacak.  
   
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin dijitalleşen yeni 
Dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti, "Küresel salgınla birlikte şirketler için 
yeni bir dönem başladı. Ticaretin devamı için dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi. Bu dönüşümü 
gerçekleştiren her sektörden ve ölçekten şirketler yeni müşterilere ulaşırken verimliliklerini de artırdı.  
 
TOBB olarak özel sektörünün yeni ekonomiye daha hızlı uyum sağlaması için çok sayıda projeyi hayata 
geçirdik. Şimdi de TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'nda teknoloji şirketlerimiz ile KOBİ'lerimizi bir araya 
getiriyoruz. Tüm üyelerimizi bu etkinliğe davet ediyorum." dedi. 
 
Söz konusu etkinliğe "https://sanalfuar.tobb.org.tr/" adresinden katılım sağlanabilecek. 
 
Etkinlikle ilgili tüm detaylara "tobb.org.tr/sanalfuar" adresinden ulaşılabiliyor.  
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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/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
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Aralık ayında Odamızın Ticaret Sicil Servisi ve Mali İşler Servisinden yapılan işlem sayıları: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Evrak Kayıt Birimi Faaliyetleri: 

 

 Aralık ayında Odamızda 3.032 adet gelen evrak, 3.054 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.  

2019 yılı Aralık ayında 3.468 adet gelen evrak işlemi yapılmış olup, gelen evrak sayısı 2020 yılı Aralık ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 12 oranında düşüş göstermiştir. 

2019 yılı Aralık ayında 4.232 adet giden evrak işlemi yapılmış olup, giden evrak sayısı 2020 yılı Aralık ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 27 oranında düşüş göstermiştir. 

 

 

 

 

Aidat ve Diğer Ödeme 2.125 

Belge ve Onaylar 1.079 

İmza Şahitliği 170 

Mersis Danışma 46 

Tescil ve Ön Kontrol 1.098 

İDARİ İŞLER SERVİSİ 

 

ARALIK AYI SERVİS FAALİYETLERİ 
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 Meslek Komite Faaliyetleri: 

 
 

- Aralık ayında 22 Meslek Komite toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılarda 186 

karar ve 6 teklif temenni Yönetim Kuruluna sunuldu. 

 
 

- Yönetim kurulunda görüşülen Komite kararlarına yönelik değerlendirmeler Komitelere 

bildirildi ve çalışmalar yapıldı. 

 

- (3. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde; Nefes Kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz 

verilen kredilerin ödemesiz dönemlerinin uzatılması adına, TOBB nezdinde girişimlerde 

bulunuldu.  

 

- (10. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde; Sigorta ve Vergi borcu yapılandırmalarında 

uygulanan vade sayısının uzatılması adına, TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

- (15. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde; Özel Öğretim Kurumlarına bağlı kursların 

uygulama eğitimlerinin yüz yüze verilmesi ve 20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulması adına, TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

- (15. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde; Eğitim Sektöründe yaşanan sorunların 

giderilmesi adına, TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

- (16. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde; mücbir sebepten dolayı faaliyet 

gösteremeyen firmalara yönelik 1 yıl ertelemeli ve minimum 50 Bin TL kredi desteği 

verilebilmesi adına, TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

- (20. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde; bankalardan çekilen kredilerinin ödemekte 

zorluk çeken ve düzenli yapamayan firmaların sicillerinin olumsuz etkilenmemesi adına 

kullandırılan kredilerin ödemelerinin faizsiz ertelenebilmesi adına, TOBB nezdinde 

girişimlerde bulunuldu.  
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- (20. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde; Kısıtlamalardan dolayı faaliyetlerini tam 

kapasite sürdüremeyen firmaların mali sıkıntılarını aşmaları amacıyla hibe kredi desteği 

verilebilmesi adına, TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

- (20. Meslek Komitesi) 8 Aralık 2020 tarihinde, kısa çalışma ödeneğinden yeni işe başlayan 

ve şartları sağlayamayan çalışanlarında yararlanabilmesi için şartların revize edilerek 

hafifletilmesi adına,  TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

- (18. Meslek Komitesi) 16 Aralık 2020 tarihinde, 2020 yılı durum analizi ile sektör sorunları 

ve çözüm önerileri konularının görüşülmesi amacıyla 18. Meslek Grubu üyelerinin 

katılımları ile sektör toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantı ile ilgili davet ve 

organizasyon çalışmaları yürütüldü. 

 

- (8. Meslek Komitesi) 21 Aralık 2020 tarihinde, İmalatı yapılan camların şantiyelerde, nakliye 

ve montaj sırasında kırıldığı fakat kırılan bu camların fire olarak gösterilemediğinden 

sektörün olumsuz etkilenmesi, olumsuz durumun ortadan kaldırılması için kırılan camların 

fire olarak gösterilmesinin sağlanması adına,  TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

- (17. Meslek Komitesi) 29 Aralık 2020 tarihinde, Servis araçlarının arıza yapması durumunda 

yedek araç izin belgesi alınmakta olup; söz konusu izin belgelerinin iki farklı kurumun imzası 

ile alındığı bu durumunda süreci uzatması sebebiyle Odamız üyelerine izin belgelerinin 

Odamızca verilebilmesi adına,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

UKOME Şube Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunuldu.  

 

 

 Diğer Faaliyetler: 

- Covid-19 Salgını kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda oluşturulan AVM 
Denetim Ekibinde yer alındı. 

- Covid-19 sürecinde üyelerimizin yaşamış olduğu sorunların çözümü ile ilgili faaliyet 
gösteren Üye Destek Masası çalışmaları yürütüldü. 

- Web sayfamız üzerinden üyelerimizin taleplerini ve sorularını anında karşılayabileceğimiz 
ve cevap verebileceğimiz canlı destek uygulaması kapsamında çalışmalar yürütüldü. 

- Motorlu Kara Taşıtları alım satım yapan veya yapacak olanların “Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri” alabilmeleri için; Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM 
A.Ş.) ve Odamız işbirliğinde gerçekleştirilen sınavlar neticesinde başarılı olan adayların 
belgelerinin teslimi için çalışmaları yürütüldü. 

- 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılında Odamızda staj eğitimi alacak öğrencilerin iş programı 
yapıldı. 

- Esnaf ve Sanatkârlar Odasının ekmek fiyat tarifesi komisyonunda yer alması talebi ile 
Odamız göndermiş olduğu temsilci yazısına istinaden çalışmalar yürütüldü. 

- 2021 yılı personel izinlerinin alınması ve takvim oluşturulması adına çalışmalar yürütüldü. 

- 24 Aralık 2020 tarihinde; TS EN ISO 9001 standardı çerçevesinde Kalite Denetimi 
gerçekleştirildi. Söz konusu gözetim tetkiki ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

- 24 Aralık 2020 tarihinde, Odamız ve İŞKUR iş birliği ile Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret 
Desteği Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirildi. Söz konusu eğitim ile ilgili duyuru ve 
organizasyon çalışmaları yürütüldü. 
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- 25 Aralık 2020 tarihinde, Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz sınırları içerisinde 
faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlikle ilgili taleplerini değerlendirmek 
amacı ile 2021 yılı içerisinde yapılacak olan İl Özel Güvenlik Komisyonunda yer alması talebi 
ile Odamız göndermiş olduğu temsilci yazısına istinaden çalışmalar yürütüldü. 

- 21 Aralık 2020 tarihinde, Kocaeli Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 
Özel Aile Danışma Merkezlerinin 2021 yılında uygulayacağı ilk görüşme ve seans ücretleri 
tespit komisyonunda yer alması talebi ile Odamız göndermiş olduğu temsilci yazısına 
istinaden çalışmalar yürütüldü. 

 

- Aralık ayı içerisinde yeni kayıt olan 166 Odamız Üyesine kuruluş sms’i gönderildi. 
 
 

 

 
Aralık ayı itibariyle, 160 firma ya da kuruluşun Odaya kayıt işlemi gerçekleştirilirken, 88 firma ya da 
kuruluşun ise kayıt silme işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 
Aralık ayında kayıt yaptıran firma ya da kuruluşların; 78’i Limited Şirket,15’i Anonim Şirket, 31’i Şahıs 
Firması, 19’u Limited Şirket Şubesi, 1’i Kooperatif ,16’ı Anonim Şirket Şubesi’dir. 
 
Aynı ay içerisinde kaydını sildiren firmaların ise; 30’u Limited Şirket, 7’si Anonim Şirket, 28’i Şahıs 
Firması, 10’u Limited Şirket Şubesi ve 9’u Anonim Şirket Şubesi, 1’i Kooperatif Şirketler, 1’i Vakıf 
İşletmeleri, 2’si Banka Şubesi’dir. 
 
 

2020 Aralık Ayı İtibariyle Açılıp Kapanan Şirket İstatistikleri  
(Oda Kaydı Verilerine İstinaden Şirketlere Göre Dağılım) 

 
 

Açılan Şirket Sayısı 
2019 

Aralık 

2020 

Aralık 
Kapanan Şirket Sayısı 

2019 

Aralık 

2020 

Aralık 

Şahıs Firması 28 31 Şahıs Firması  18 28 

Limited Şirket 72 78 Limited Şirket  24 30 

Limited Şirket Şubesi 15 19 Limited Şirket Şubesi  13 10 

Anonim Şirket 17 15 Anonim Şirket  4 7 

Anonim Şirket Şubesi 13 16 Anonim Şirket Şubesi  1 9 

Şahıs Şubesi 5 - Şahıs Şubesi  - - 

Banka Şubesi - - Banka Şubesi  - 2 

Kollektif Şirketler - - Kollektif Şirketler  - 1 

Kollektif Şirketler Şubesi - - Kollektif Şirketler Şubesi  - - 

Kooperatifler 1 1 Kooperatifler  3 - 

Komandit Şirketler 1 - Komandit Şirketler  - - 

Vakıf İşleri ve Diğer - - Vakıf İşleri ve Diğer  - 1 

TOPLAM 152 160 TOPLAM 63 88 

 
 
2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Oda Sicil Servisi tarafından; 1338 adet Faaliyet Belgesi, 63 adet Oda 
Kayıt Sureti, 311 adet Sicil Tasdiknamesi, 6 adet Ortaklık Durum Belgesi, 4 adet Suret Tasdiki, 37 adet 
Firma Durum Belgesi, 4 adet Yetki Belgesi ve 104 adet İhale Yasaklılık Belgesi, 2 Adet Sicilden Diğer 
Belge düzenlenmiştir. 
 

SİCİL SERVİSİ 
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Aynı ay itibariyle yapılan Muhtelif Tescil İnceleme ve Tescil Adedi 594 olmuştur. Aynı ay itibariyle servis 
tarafından 386 adet ilgili kurumlara bilgilendirme amaçlı yazı gönderilmiştir.  
 
25 adet BAĞ-KUR formu onaylama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 
Oda Sicil Servisi tarafından hazırlanan 4 Ocak 2021 tarihli rapora göre, aynı tarih itibariyle Faal Üye 
sayısı 10629, tasfiye halindeki üye sayısı ise 463 olarak gerçekleşmiştir. 
 

  
 
 

 

 3 Muhtelif kuruluşun talep ettiği 13 kalem malzemenin fiyat araştırması yapılarak ilgililere bilgi 
verildi. 

 Ay içerisinde İç Ticaret Servisince 8 adet yazışma yapılmıştır. 

 Ay içerisinde 2 adet Sigorta Levha Kayıt işlemi yapılmıştır. 

 44 adet “K” türü yetki belgesi düzenlendi. 

 124 adet 5 yıllık süre uzatımı (yenileme) işlemi yapıldı. 

 512 adet araç ilavesi işlemi yapıldı. 

 57 adet araç düşümü işlemi yapıldı. 

 Ay içerisinde 9 adet devir işlemi yapıldı. 

 Ay içerisinde 4 adet dönüşüm işlemi yapıldı. 

 585 adet sayısal takograf başvurusu alındı. 
 

 
 

 

 

 Pişmaniye Sektörü KOSGEB İşbirliği Proje süreci takip edildi. 

 Enerji verimliliği projesi ile ilgili hazırlık çalışmaları yapıldı. 

 Üyelerimizden gelen çeşitli talepler yanıtlandı. (destekler, sektörel beklentiler, kurumlarla 
yaşanan sorunlar vb.) 

 Bulgaristan iş programı ile ilgili süreç takip edildi. 

 Odamız yöneticilerinin vize süreci takibi yapıldı. 

 Başvuru sürecinde olan projeler ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. 

 TOBB’dan gelen görüş yazıları ile ilgili çalışma yapıldı.  

 Hindistan ve Kosova ülke raporu hazırlandı, web sitesinde yayınlandı 

 Ticaret Borsası kurulum süreci raporu hazırlanarak paylaşıldı. 

 Web duyuru, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, kanuni düzenlemeler vb. konularda bilgilendirmeler 
yapıldı. 

 Ticaret Borsası kurulum süreci takip edildi. 

 Chicago TTM açılış töreni ve bilgilendirme toplantısına katılım sağlandı. 

 Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri (model fabrika) hakkında görüşmeler yapıldı. 

 İhracat Destek Ofisi faaliyetleri gerçekleştirildi. İhracat Destek Ofisi kapsamında 7 işletmeye dış 

ticaret süreçleri ve devlet destekleri hakkında bilgi verildi. 

 Dış Ticaret Bülteni hazırlandı,  web sitesinde yayınlandı. 

 Odamız LinkedIn sosyal medya hesabı takip-yönetim çalışmaları gerçekleştirildi. 

 Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavına ilişkin faaliyetler yürütüldü. 

İÇ TİCARET SERVİSİ 
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 TOBB webinar programlarına katılım sağlandı. 

 Ticaret Bakanlığı Ticaret Müşavirlerimizle Sohbetler Etkinliklerine katılım sağlandı. 

 Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavlarına ilişkin çalışma yapıldı. 

 İş Dünyası yayını hazırlanarak yayımlandı. 

 Uluslararası İşbirliği talepleri ilgili üyelerimizle paylaşıldı. 

 İş Makinesi haczi ile ilgili çeşitli kurumlardan gelen yazılara cevap yazıları gönderildi. 

 P plakalı servis araçlarının yol izin belgeleri düzenlendi. 

 Kapasite raporu, iş makinesi ruhsatlandırma, haciz/rehin işlemleri ve bilirkişi evrakları 
düzenlendi 

 Kocaeli dış ticaret verileri, çeşitli ekonomik veriler ve duyurular web sayfasında paylaşıldı.  

 Üyelerimizin ihracat taleplerine yanıt verildi. Dış talep bülteni, Ülkeler nezdinde müşavirlik 
adresleri, yurtdışı işbirliği teklifleri paylaşıldı. Talep edilen pazar araştırmaları ve Ticaret 
Bakanlığı destekleri incelemeleri yapıldı.  

 İhracat Destek Ofisleri eğitimine katılım sağlandı. (E-ticaret) 

 Odamızdan ihracat ve ithalat yapabilmek için gerekenler ile ilgili bilgi talep eden üyelerimiz 
bilgilendirildi.  

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan proje 
onaylandı. Süreç takibi yapıldı. 

 KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile ilgili üyelerimize bilgiler verildi. 

 KOTO Destek Ofisi faaliyetleri sürdürüldü. 

 EBYS sistemi üzerinden servisimizin evrak takibi ile ilgili çalışmalar sürdürüldü. 

 Yazılı ve Görsel Medyalarda kullanılmak üzere araştırmalar, röportajlar, sunumlar ve makaleler 
hazırlandı. 

 Odamızın koronavirüs sürecinde oluşturduğu üye destek masasına gelen mailler ve telefonlar 
cevaplandırıldı.  

 TOBB100 de yer alan Kocaeli firmalar tespit edilerek Genel Sekreterlik ile paylaşıldı. 

 Kandıra Manda Yoğurdu Coğrafi İşaret süreci ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

 Odamız web sayfasında “KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER” bölümü 
oluşturulmuş ve güncel olarak takibi ve bilgi girişi yapılmaktadır. Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulu Kararları da burada takip edilmektedir.  

 Odamız aracılığıyla yapılan aylık ihracat rakamları raporu hazırlandı. 

 Servis faaliyetleri raporu, aylık faaliyet raporu, meclis sunumu hazırlandı. 

 Çeşitli konularda değişik kurumlar ile resmi yazışmalar yapıldı.  

 Çalışma Raporu hazırlıkları yapıldı. 

 2021 Yılı İŞ Programı hazırlıkları sürdürüldü. 

 3 üyemizden gelen vize destek talepleri yanıtlandı. 

 İki üyemizden iletilen talep ve sorunlar hakkında girişimlerde bulunuldu. (FMC – TAŞIN) 

 Barkod işlemleri hakkında 2 üyemize bilgi verildi. 

 İş Makinesi, Kapasite Raporu, Bilirkişi, Yerli Malı ve Fiili Tüketim Belgesi konularında 24 üyemize 
bilgilendirme yapıldı. 

 Katar merkezli işletmenin ithalat talebi ile ilgili sektörde faaliyet gösteren üyelerimize 

bilgilendirme yapıldı. 

 Hafta sonu çalışma izni ile ilgili üyelerimize bilgilendirme yapıldı. 

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Teknik Destek Programı kapsamında bilgi notu ve proje 
önerileri Genel Sekreterlik ile paylaşıldı. 

 Üyemizden gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi talebi hakkında girişimlerde bulunuldu. 

 Servisimizin gerçekleştirdiği iş ve işlemler hakkında web sitesinde güncelleme yapıldı. 

 TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri online eğitimine katılım sağlandı. 

 Hijyen ve Aşçılık Eğitimleri hakkında KOMEK ile iletişime geçildi. 
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Aralık ayı itibariyle Odamız kanalıyla toplam (31.123.010,65 TL) 3.453.121 Euro değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. Aralık ayı itibariyle yapılan ihracatın yüzde %19’u İtalya’ya, %15’i Irak’a, %10’u 
Bulgaristan’a, %5’i Suriye’ye, %5’i Birleşik Krallık’a ve %46’sı diğer ülkelere yapıldı. 
 

2019 yılı Aralık ayında Odamız aracılığıyla (76.618.719 TL) 11.707.166 Euro değerinde ihracat 
gerçekleşirken, 2020 yılı Aralık ayında yüzde % 70 oranında düşüş ile 3.453.121 Euro değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. 
 

Odamız aracılığıyla yapılan ihracatta, 2020 yılı Kasım ayına göre % 11 oranında azalış görülmektedir. 
Odamız aracılığıyla yapılan ihracat 2020 yılı Kasım ayında 3.897.727 Euro olarak gerçekleşmişti. 
 
2020 Yılı Aralık Ayı İtibariyle                                    Aylar İtibariyle Odamız Aracılığıyla     
Odamız Aracılığı ile Yapılan İhracatın                       Yapılan İhracatın Dağılımı  

Ülkelere Göre Dağılımı 
 

 
  
Odamız aracılığı ile yapılan ihracatın dolaşım belgelerine göre dağılımına baktığımızda; Aralık ayında 
MEDOS üzerinden, 23 adet Menşe Şahadetnamesi, 20 adet A.TR Serbest Dolaşım Belgesi, 14 adet 
EUR.1 Dolaşım Belgesi ve 1 Adet EUR.MED Dolaşım Belgesi onaylandı. 
 
39 Adet İş Makinesi Tescili, 23 adet P Plaka,  10 adet Kapasite Raporu ve 3 adet Ekspertiz Raporu tanzim 
edildi.  
 
Üyelerimizin fuar, gezi, destekler ve teşvikler, Oda faaliyetleri, kanun ve yönetmelik değişiklikleri, 
toplantılar, seminerler gibi her türlü faaliyetten haberdar olabilmeleri amacıyla duyuru çalışmaları 
gerçekleştirildi. Temmuz ayı itibariyle yapılan duyurularda çeşitli kitle iletişim araçları kullanılmış olup, 
yapılan haber ve duyurular, web sayfamızın kullanılması ile üyelerimize duyuruldu. 
 
Teşekkür ederiz. 
Değerli görüş ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşınız. 
KOCAELİ TİCARET ODASI 
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İTALYA

IRAK

BULGARİSTAN

Suriye Arap Cum.
(Suriye)

BİRLEŞİK KRALLIK

diğer

Aylar (Bin Euro) Aylar (Bin Euro) 

Kas.19 13.756 Haz.20 11.118 

Ara.19 11.707 Tem. 20 2.498 

Ock. 20 15.877 Agu.20 2.104 

Şub. 20 11.869 Eyl.20 3.870 

Mar. 20 7.009 Ekm.20 2.967 

Nis. 20 5.212 Kas.20 3.897 

May.20 4.566 Ara.20 3.453 


