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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MÜŞTEREK 

KONSEY TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 

 
Odamız başta olmak üzere ülkemizde faaliyet 
gösteren 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Müşterek Konsey Toplantısı düzenledi.  
 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliği yaptığı toplantıya, Hazine ve Maliye 
Bakanı Lütfi Elvan konuk olarak katılırken, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
başta olmak üzere, Oda ve Borsa temsilcileri 
sorunlarını ve çözüm önerilerini iletti.  
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut, TOBB 
Müşterek Konsey Toplantısı’nda bir araya 
geldiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, 
Kocaeli iş dünyasının sorunlarını ve çözüm 
önerilerini içeren 4 maddelik dosya iletti. 
Sözkonusu dosyada yer alan maddeler 
aşağıdadır:  
 
“Dünya genelinde etkili olan pandemi, demir-
çelik, inşaat malzemeleri ve makine imalat 
sektöründe girdi maliyetlerinde artış 
yaşanmasına neden olmaktadır. Buna ilave 

olarak yurtiçi piyasalarda tedarik zincirinde 
yaşanan sorunlar ilişkili sektörlerde faaliyet 
gösteren firmaları zor durumda bırakmaktadır. 
Halihazırda finansmana erişimde sorunlar 
yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
imalat süreçlerinin aksamaması adına girdi 
maliyetleri ve ürün tedariki noktasında kamu 
eliyle düzenleme yapılması gerekmektedir. 
 
Bilindiği üzere 7326 Sayılı “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 
09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlandı. Ancak kanun, 
yapılandırmada 1. taksit ödemelerine, ödeme 
süresi sona erdiği için tahsilat yapılmasına 
müsaade etmemektedir.  
 
İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının 
üyelerimiz üzerinde yaşattığı ekonomik 
sıkıntıların halen devam ettiği göz önünde 
bulundurularak, yapılandırmaların taksit 
süreçleri tamamlanıncaya kadar (6 taksit) 
bozulmaması, taksit son ödeme tarihi geçtikten 



      
  
                       

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:146 
www.koto.org.tr 

 

sonra da ödeme yapılabilmesi hususunda 
girişimde bulunulmasını talep etmekteyiz.  
 
Pandemi döneminde gelirlerin azalması ve 
giderlerin değişmemesi sebebiyle taşımacılık 
sektörünün olumsuz yönde etkilendiği, bu 
sebeple mali sıkıntıların azaltılması adına 
31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ve 2021 yılı haziran ayına 
kadar KDV indiriminin uygulanmasıyla 
taşımacılık sektörünün mali açıdan 
desteklendiği sektör temsilcilerimiz aracılığı ile 
ifade edilmiştir. Günümüz itibariyle sektörde 
gelir – gider verilerine bakıldığında mali 
sıkıntıların devam etmesi 2021 yılı haziran ayı 
sonunda son bulacak olan KDV indiriminin 
pandemi sonuna kadar %1 olacak şekilde 
uzatılarak sektörün desteklenmesi 
talebimizdir.  
 
Koronavirüsün ilk kez ülkemizde görülmeye 
başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana 

üyelerimizin önemli bir kısmının faaliyetlerine 
ara vermek zorunda kaldığı bilinmektedir.  
 
Üyelerimiz, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılının 
ilk 6 aylık döneminde pandeminin yüksek bulaş 
riskiyle devam etmesi nedeniyle ekonomik 
sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Bunun 
sonucunda ise yaşanan yüksek ciro kayıpları, 
kamuya olan vergi ve SGK vb. ödemeleri ile 
kredi ve finans kuruluşlarına ödenmesi gereken 
borç ve kredi ödemeleri yapılamayacak duruma 
gelmiştir. Esnaf ve tüccarlarımız yaklaşık 1,5 
yıllık dönemde oldukça zor ve sıkıntılı günler 
geçirmektedir. Bu dönemde üyelerimizin 
yapılandırmada olan SGK ve vergi borçlarının 
faizsiz olarak ertelenmesi, yapılandırma 
borçlarının ödenememe durumunda ise hak 
kaybı yaşatılmaması, üyelerimizin pandemi 
sürecinde kamu ve özel bankalardan kullanmış 
olduğu kredi ve kredi kartı borçlarının faizsiz bir 
şekilde ileri bir tarihe ertelenmesi hususları ile 
ilgili düzenleme yapılması talebimizdir.” 

 

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ  

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları ile 
istişare toplantısında bir araya geldi. 

 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen toplantıda, sektörler ve illerde yaşanan sıkıntılar 
ve çözüm önerileri istişare edildi.  
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SANAYİDE İSTİHDAM SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, CHP 
Kocaeli İl Örgütü’nün ev sahipliğinde ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Yüksel Taşkın’ın iştirakiyle düzenlenen Sanayide İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’na 
katılım sağladı. İş dünyasının geleceği için bu tür organizasyonların önemine değinen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Necmi Bulut, “Çalıştayda yer alarak Odamızın bu yöndeki verilerini paylaştık. Etkili bir 
organizasyon oldu” ifadelerine yer verdi.  

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İSTİŞARE TOPLANTISI 
 

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, DEVA 
Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan’ın davetiyle 
düzenlenen Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) İstişare 
Toplantısı’na katılım sağladı.  
 
Toplantıda, bölge iş 
dünyasının sorunları ve 
çözüm önerileri görüşüldü. 
Toplantıyı değerlendiren 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, istişare toplantılarının iş dünyasının geleceği adına çok önemli 
olduğunu ifade ederek, “İlimizin iş dünyası perspektifinden fotoğrafını çekerek, talep ve önerilerimizi 
ilettiğimiz etkili bir toplantı olmuştur” dedi.



      
  
                       
 

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:140 
www.koto.org.tr 

 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU 

TOPLANTISI 
 

İlimizde madde bağımlılığının azaltılması 
ve önlenmesi, madde bağımlılarının 
eğitilmesi ve topluma kazandırılması 
amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla 
Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 
2. Toplantısı Vali Seddar Yavuz’un 
başkanlığında geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar 
Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
Mehmet Yılmaz, Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Ekrem Çalık, Abdul Rauf Ulusoy, İsmail Gültekin, 
Aslan Avşarbey, Suat Yıldız ve Ali Ada,  İlçe Kaymakamları, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Küçük, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirbaş, İlçe 
Kaymakamları,  İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, kamu 
kuruluşlarının il müdürleri, Oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Odamızı 
temsilen Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Müdürü Özlem Taşkır katılım sağladı. Bağımlılıkla daha etkin 
bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda 
gerçekleştirilen toplantıda, katılanların görüş, öneri ve düşünceleri dinlenerek istişarelerde bulunuldu. 
 

KÖK HÜCRE BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLEDİK 
 

Bir süredir kemik iliği kanseri ile mücadele eden Odamız 
personeli Ufuk Önyılmaz'a ve kök hücre bekleyenlere 
can olmak için Türkök aracılığıyla gönüllü bağışçı (Donör) 
kampanyasını başlattık. Akabinde Kızılay işbirliğiyle 
Odamızda bağış standı açtık. 
 
Türk Kızılayı Kocaeli 
Şubesi ile ortaklaşa 
yürütülen kampanyaya, 
Oda yönetimi, personeli, 
üyeleri, Özel KOTO AOSB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri başta olmak üzere çok 
sayıda kişi katılarak bağışçı oldu.  
 
Sadece Önyılmaz’a değil, tüm hastalara umut olan bağış standı, gün boyu açık kaldı. Kök hücre bekleyen 
tüm hastalar adına teşekkür eden Odamız personeli Ufuk Önyılmaz, “Herkese gönülden teşekkür 
ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
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‘OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE KOCAELİ DENİZCİLİK 

TARİHİ’ İSİMLİ KİTABIN LANSMAN TOPLANTISINA 

KATILIM SAĞLADIK 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un katılım sağladığı İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Kocaeli Şubesi’nin 1 Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, Kocaeli Vali 
Yardımcıları Suat Yıldız, Aslan Avşarbey, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar 
Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 
TCSG-71 Kandıra Kefken Sahil Güvenlik 
Komutanı Kıdemli Üsteğmen Devran Öztoprak, 
Oda Başkanları, İl Daire müdürleri, STK 
temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.  

 
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşiv Araştırmacısı 
Süreyya Atilla Sağlamçubukçu ile Tarihçi Yazar 
Volkan Şenel'in hazırladığı “Osmanlı Arşiv 
Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi” isimli 
kitabın tanıtımının gerçekleştirildiği Odamız 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ile 
birlikte programda yer alan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Necmi Bulut, kitabın sektöre ve 
Kocaeli’ye hayırlı olmasını diledi.  

“YALGIN SESİGÜZEL’LE GÜNAYDIN” PROGRAMINA 

ODAMIZI TEMSİLEN MECLİS BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN 

AVNİ ASLAN KATILDI 
 

Doğatürk TV kanalında “Yalgın Sesigüzel’le Günaydın” programına Odamız Meclis Başkan Vekili Hüseyin 
Avni Aslan konuk olarak katılım sağladı. Kocaeli ekonomisi, inşaat sektörünün ekonomiye katkıları, 
Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar ve 
geliştirilen çözümler vb. konular konuşuldu. 
 
Meclis Başkan Vekilimiz Hüseyin Avni Aslan 
konuşmasında; “Türkiye’nin toplam imalat 
sanayisinin yüzde 13’ü ilimizden 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye toplam araç 
imalatının yüzde 36’sı, kimya sanayiinin 
yüzde 27’si, ve metal sanayiinin yüzde 19’u 
ilimizde gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında 
Kocaeli limanlarında 76,5 milyon ton mal 
elleçlenmiştir. Bu sonuç Kocaeli’yi Avrupa’nın 7. büyük liman kenti yapmaktadır. 

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/korfez
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/kandira
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Kocaeli Ticaret Odası olarak; üyelerimizin dış ticaret hacmini geliştirmek üzere ulusal ve uluslararası 
hibe desteklerinden yararlanarak projeler geliştiriyoruz. En son Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli 
KOBİ’LER E-İHRACAT İLE BÜYÜYOR Projesi ile 12 üyemize danışmanlık hizmeti verdik. 
 
Diğer taraftan pandemi sonrası uluslararası ilişkiler ağımızı güçlendirmek üzere heyet ziyaretleri 
yapmaya başladık. Gittiğimiz ülkelerde meslek kuruluşları ile kardeşlik protokolleri imzalıyoruz ve 
ilişkilerimizi sürdürülebilir kılmak adına çalışıyoruz. En son Azerbaycan’da iki farklı ticaret odası ile 
Kardeş Oda protokolü imzaladık. Pandemi döneminde ve sonrasında üyelerimizin kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilişkilerinde yardımcı olduk, olmaya devam ediyoruz. Sektör temsilcilerimizden iletilen 
talepleri paylaşıyoruz, takipçisi oluyoruz. 

 
İhracat Destek Ofisi, KOTO Destek Ofisi ile üyelerimizin kamu kaynaklarından yararlanması adına 
danışmanlıklar veriyoruz. Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliği ile 25 Ağustos tarihinde 
gerçekleştireceğimiz Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ni düzenleyeceğiz. Katılımın ücretsiz 
olduğu etkinlik online olarak gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi. 
 

LASTİK-İŞ KOCAELİ BİNASI 

AÇILIŞ TÖRENİNDE YER ALDIK 

 
Lastik-İş Sendikası'nın 2019 İstanbul depreminde hasar 
gören Kocaeli Şube binası yıkılarak yerine yeni bir bina 
yapıldı. Şube binası, özel öğretim kursu ve sosyal merkez 
olarak açılan 5 katlı bina Türkiye’de ilk kez bir sendikanın 
işçilerin çocuklarına yönelik eğitim veren bir yer oldu.  
 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un katılımı ile yapılan açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Yaşar Çakmak, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Lastik-İş Genel Başkanı Alaattin 
Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa 
Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, AK 
Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DİSK ve Türk-
İş’e bağlı sendikaların şube başkanları, AK Parti ve CHP İzmit İlçe Başkanları, Lastik-İş genel merkez 
yöneticileri, sendikacıları ve işçiler katılım sağladı. 

 

KUYUMCULUK SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISI 

ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Odamız Meclis Üyeleri Evren Yılmazer, Haluk 
Mamik, 14. Komite Üyesi Onur Altaş, Kuyumcular 
Derneği ve Sektör Temsilcileri katılımı ile Odamız 
da Kuyumculuk Sektörü İstişare Toplantı 
gerçekleştirildi. 
Kuyumcular Derneği tarafından hazırlanan Ahlaki 
Değerler Protokolü, merkezi fiyat politikası 
konuları görüşüldü. Toplantıya gelmeyen üyelerin 
yerinde ziyaret edilerek düşüncelerinin tespit edilmesi yönünde komisyon belirlendi.  

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/istanbul
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/kocaeli
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/seddar-yavuz
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/izmit
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/fatma-kaplan-hurriyet
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/kartepe
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/basiskele
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/chp


      
  
                       
 

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:140 
www.koto.org.tr 

 

 

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAVI 

ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odamız - TOBB MEYBEM işbirliğinde düzenlenen “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme Sınavı” Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavı 05-07 Temmuz 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Bağımsız Değerlendirici Nuray ABBAS tarafından verilen eğitim ve sonrasındaki sınav, 
üyelerimiz başta olmak üzere ilimizde emlakçılık yapmak isteyen ancak mesleki yeterlilik belgesi 
olmayanlara yönelik gerçekleştirilmektedir.  
 

İki aşamalı olarak 14 kişinin katıldığı sınav, önce katılımcıların bilgilendirilmesi ile başlıyor olup, 
ardından teorik sınav ve performans sınavı ile tamamlanmaktadır. Sınava giren adaylarımızın sınav 
sonuçları 15 gün içerisinde açıklanmakta ve sınava giren adaylarımızın 2 kez sınavlara girme hakkı 
bulunmaktadır. Daha sonra düzenlenecek olan sınavlar için başvuru yapmak isteyen üyelerimizin 
aşağıdaki evrakları Odamız Araştırma Ve Dış Ticaret Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

Başvuru için gerekli belgeler; 
-          Başvuru formu, 
-          2 adet vesikalık fotoğraf, 

-          1 tane kimlik fotokopisi, 
-          Sınav ücretinin yattığında dair dekont. 

 

6.MESLEK GRUBU SEKTÖR TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Sektörde yaşanan sorunlar ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunmak ve 
çözüm önerileri üretmek amacıyla 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Atalay, Komite Başkanı 
Salih Türe Komite Başkan Yardımcısı 
Mehmet Uzuner ve Sektör 
Temsilcileri katılımları Odamızda 
Doğalgaz Tesisat Sektörü İstişare 
toplantısı gerçekleştirildi.  
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Gerçekleştiren toplantıda sektör ile ilgili sorunlar görüşüldü, EPDK ve Rekabet Kurulundan görüş 
alınabilmesi amacıyla girişimlerde bulunulması hususunda fikir alışverişi yapıldı. 

FİLİPİNLER BAŞKONSOLOSLUĞU İLE İKİLİ İŞ 

GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

 
Filipinler Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu 
Arvin R. De Leon ve Konsolos Edwin Gil Q. 
Mendoza Odamızı ziyaret etti. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, 
İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve 
Abdurrahman Çuhadar’ın da yer aldığı 
ziyarette, iki ülkenin dostluğu ve iş ilişkileri 
hakkında görüş alışverişi yapıldı. 
 
Başkonsolos Arvin R. De Leon; Filipinler 
Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğu’nun kısa 
süre önce kurulduğunu ve 11 ilden sorumlu 
olduklarını ifade ederek ülkesine yatırıma ve 
işbirliğine davet etti. Filipinler Cumhuriyeti’nin 
mevcut ithalat rakamları hakkında bilgi veren 
Başkonsolos De Leon, “Türkiye ile ticaretimizin 
oldukça az olduğunu, ancak özellikle 
ülkesindeki vergi ve teşvikler dikkate 

alındığında, bu rakamın arttırılmasının 
mümkün olduğunu belirtti.  
 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ise; 
ülkenin Asya pazarına açılmada stratejik 
öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, İki 
ülke arasındaki ticaretin artırılmasını arzu 
ettiklerini belirtti. Ayrıca Asya’ya açılan bir kapı 
niteliğinde olan Filipinler’in önemine 
değinerek, “Konsolosluğun hem ülkemize, hem 
Filipinlere hayırlı olmasını diledi. Bu vesilelerle 
Filipinlerle ticaretimizi artırmalıyız. Sayın 
başkonsolosumuz da, Türk iş insanlarının gerek 
ticaret ve gerekse yatırım yapabilecekleri iş 
kolları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.  
Gerek ülkemiz, gerek Odamız üyesi iş insanları 
bu sektörlerde faaliyet gösterebilecek 
yeterlilikte” dedi. Önümüzdeki aylarda 
ülkemizde iş programı yapacak olan Filipin 
heyetini Kocaeli’ye davet etti.   
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ODAMIZI ZİYARET EDEN KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İLYAS 

ŞEKER’E KOCAELİ İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İMAR DURUMU 

İLE İLGİLİ DOSYA SUNULDU 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındır, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi, Kocaeli 
Milletvekili İlyas Şeker, Odamızı ziyaret etti.  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf 
Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet 
Akif Şen ve Ömer Efe ev sahipliği yaptığı 
ziyarette, Odamıza misafirperverliği dolayısıyla 
teşekkür eden Milletvekili İlyas Şeker, 
çalışmalarımızı Ankara’dan da takip ettiğini 
vurgulayarak, vizyon projelerin artarak devam 
etmesi temennisinde bulundu.  

 
Milletvekili İlyas Şeker’in, Meclis 
Komisyonundaki görevi sebebiyle ağırlıklı 
olarak kentin imar durumunun görüşüldüğü 
ziyarette; pandeminin inşaat sektörüne etkisi, 
artan maliyetler, fiyat artışları, kentsel 
dönüşüm çalışmaları, çatı dubleksleri ele alındı. 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Milletvekili İlyas Şeker’e, tüm bu konuları 
detaylarıyla ele alan kapsamlı bir dosya sundu. 
Dosya için teşekkür eden Milletvekili İlyas 
Şeker, “Çalışmalarımıza ışık tutacaktır” 
ifadelerine yer verdi.  

ODAMIZA ZİYARETLER  

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın 
Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Temmuz ayında da misafirlerini 
ağırlamaya devam etti.  Bu kapsamda, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı 
Dr.Osman Eşgin ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret ederek resmi 
gazete açıklanan “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
İle İlgili Kanun” ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
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Ardından Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi Doğan, Gençlik Politikaları Başkanı 
Mustafa Gözel, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ve il yöneticileri Odamızı ziyaret 
ederek, kentimize dair görüşlerini iletti.  

 

Akabinde,Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi Yöneticisi Serkan Okan Dinçer, Vakıf Katılım İzmit Şubesi Müdürü 
Arif Yavuz, Kobi Pazarlama Yönetmeni Osman Furkan Karasu, Gülenyüz Sigorta Yönetim Kurulu Bşk. Bahar 
Uzunca, beraberinde Irak Bağdat Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr.Meytem Tuzlu, İstek 
Okulları Kampüs Müdürü Burhan Dülger, Müdür Yrd.Esra Dalgıç, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı 
Hüseyin Necdet Gümüş ve yönetimi, Odamızı ziyaret ederek, kurumsal çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler 
verdi.  

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ KANUN YAYINLANDI 
 

 

09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete de “7326 
Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması  ile Bazı Kanunlar da Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlandı. Söz 
konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen 
üyelerimizin, en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar 
Odamıza şahsen gelerek veya üyelik sisteminden 
online olarak yapılandırma müracaatlarını 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 
 

 Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz 
borçlarını peşin veya 6 taksit şeklinde 
ödeyebilecektir. Belirtilen döneme isabet 
eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan 
gecikme zamları silinecektir. 

 Vergi Mükellefiyeti sona eren, Oda kayıtları 
devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona 

ermeden önceki borçlar için yapılandırma 
yapılabilecektir. 

 Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini 
talep eden üyelerimizin; 

 İlk Taksitini 31/10/2021 tarihinde ödemek 
suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami 
toplam altı eşit taksitte 31/03/2022 tarihine 
kadar ödemesi gerekmektedir. 

 Toplam anapara borç tutarı, yukarıda 
belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere 
kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir. 

 Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz; 
Başvuru Dilekçesi doldurarak şahsen, 
muhasebe@koto.org.tr adresine e-posta 
yoluyla veya https://ebelge.tobb.org.tr 
adresinden, başvuruda bulunabilecektir. 
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CO-MATCHİNG İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ETKİNLİĞİ: 

KÜRESEL FIRSATLARA AÇILAN KAPINIZ 

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde organize edilen 
Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliği, 25 Ağustos 2021 tarihinde b2match platformu üzerinden 
online olarak yapılacaktır. 

Bu seneki Co-Matching etkinliğinde, bulunduğunuz ortamdan sisteme online bağlanarak ilgili 
sektörlerde faaliyet gösteren yabancı firma temsilcileri ile görüşmelerde bulunabilecek ve olası 
işbirliklerini değerlendirebileceksiniz. 

Co-Matching Etkinliği’nde,  
- Sektörün önde gelen firmalarına ürün, proje ve hizmetlerinizi sunabilir 
- Yurtdışı bağlantıları ile iş ağınızı genişletebilir 
- Yeni ticari ve teknolojik işbirlikleri ve proje ortaklıkları kurabilirsiniz. 
 
 

İlgili Sektörler: 
1. Makine İmalatı 
2. Metal & Metal İşleme 
3. Plastik & Kauçuk 
4. Elektrik-Elektronik 
5. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri  
6. İlaç ve Tıbbi Cihaz 
7. Tekstil (İş güvenliği elbiseleri vb.) 
8. Karavan İmalatı 

Co-Matching Etkinliği Kapsamında 
Hizmetlerimiz: 

 Firma profillerinin online sistemde 
yayınlanması 

 Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında 
destek 

 İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilizce tercüme 
Katılım Ücretsizdir! 

Kayıt için son gün: 23 Ağustos 2021 
Etkinlik Tarihi: 25 Ağustos 2021 
Kayıt İçin:  
 
İletişim:   

 Yelda KANPARA 
ykanpara@abigemdm.com.tr 

 Burak ÇAKIR – bcakir@abigemdm.com.tr   

 Özlem ÇİÇEK – ocicek@abigemdm.com.tr 

 Oğuz ÇAĞIL – oguz.cagil@koto.org.tr    
Telefon: 0262 323 08 56- 0262 322 30 10
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YENİDEN KULLANILABİLİR AMBALAJLARIN DEPOZİTO 

UYGULAMALARI FAALİYET RAPORU 
 

29/6/2020 tarihli ve 66745475-145.07-132871 sayılı Bakan Olur'u ile yayınlanmış olan "Yeniden/Tekrar 

Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında; 

depozito uygulayan piyasaya süren işletmelerin bildirimlerinin http://ambalajdepozito.csb.gov.tr web 

adresinde yer alan "Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi" uygulaması üzerinden 

alınmaktadır. Bahsi geçen usul ve esasların 8. Maddesi uyarınca piyasaya sürenlerin faaliyet raporlarını 

elektronik ortamda sunmalarını sağlamak üzere "Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi’nde 

"Faaliyet Raporlan" sekmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aktif hale getirilmiş olup sürece 

ilişkin duyuru ve bilgilendirmeler de aynı sistem üzerinde ayrıca paylaşılmaktadır. 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İKİLİ 

ODALARA ÜYELİK 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin yurtdışında muadili olan 

özel sektör kuruluşları 

(Oda/Birlik/Federasyon) ile 

kurumsal işbirliğini geliştirme çabaları 

kapsamında, bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi 

Odası Forumu” adı altında yapılanmaya 

gidilmiştir. 

Şu ana kadar, ülkemiz önceliklerine uygun 
olarak 19 ülkeyle “Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu” kurulmuş olup, bahse konu çalışmalar 
sürdürülmektedir. Birliğimizce kurulmuş olan 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda 
sunulmuştur: 
 
·Afganistan: Türkiye-Afganistan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu  
·Arnavutluk: Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 
·Azerbaycan: Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 
·Başkurdistan: Türkiye-Başkurdistan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 
·Bosna Hersek: Türkiye-Bosna Hersek Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 
·Bulgaristan: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 
·Endonezya: Türkiye-Endonezya Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 

·Kazakistan: Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu 
·Kosova: Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu 
·KKTC: Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 
·Kuzey Makedonya: Türkiye-Kuzey Makedonya 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 
·Kırgızistan: Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu 
·Moğolistan: Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu 
·Moldova: Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu 
·Özbekistan: Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu 
·Pakistan: Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu 
·Sırbistan: Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu 
·Tataristan: Türkiye-Tataristan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 
·Ukrayna: Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu 
 

İkili “Oda Forumları” kapsamında, hem 

Türkiye’de hem de muhatap ülkede olmak 

üzere, mevcut koşullar da dikkate alınarak, 

geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmekte olup, 

bu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi 

aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir 

http://ambalajdepozito.csb.gov.tr/
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araya gelmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca 

düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine 

muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve çeşitli 

sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme 

fırsatları sunulmaktadır. 

İŞYERLERİ İÇİN ANİMASYONLU AFET FARKINDALIK 

EĞİTİMİ 
 

 

Herhangi bir afet durumunda üretimin ve 

ticaretin en az seviyede etkilenmesinin 

sağlanabilmesi için işletmelerin de doğal 

afetlere karşı hazır olması gerekmektedir. İş 

dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa 

Türkiye ekonomisinin de sürdürülebilirliği o 

denli kuvvetli olacaktır. 

TOBB tarafından, birliğin faaliyetleri devam 
ederken İçişleri Bakanlığı ile de "2021 Afet 
Yılı" çalışmaları kapsamında "TOBB-AFAD 
Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandığı 
bildirilmiştir. 
  
Söz konusu protokol kapsamında AFAD 
tarafından iş yerleri için yeni hazırlanan 
animasyonlu afet farkındalık eğitimi 
videosuna https://youtu.be/a6_O_aXy5zo lin
ki üzerinden erişebilirsiniz. 

FRANSA YA İHRACATTA KARŞILAŞILAN DOLANDIRICILIK 

TEŞEBBÜSLERİ 
Son zamanlarda 

ihracatçılarımızla Fransa’dan 

irtibata geçen bazı 

kişilerin, Fransa’da yerleşik 

ünlü perakende zincirleri veya köklü ve 

tanınmış firmalar adına kendilerinden ürün 

alacaklarını, ancak ödemeyi sadece kendi 

belirledikleri şekilde yapacaklarını ifade 

ettikleri bildirilmektedir. Ayrıca Fransa’nın en 

büyük perakende zincirlerinin veya tanınmış 

firmalarının adını kullanarak ve kendilerini söz 

konusu firmaların satış müdürü olarak gösteren 

kişilerin firmalarımızla irtibata geçerken, 

Fransa’da kayıtlı telefon numaraları üzerinden 

arama yaptıkları, ancak Liyon Ticaret 

Ataşeliği tarafından yapılan araştırmalar 

neticesinde söz konusu numaraların başka 

ülkeler üzerinden alındığının tespit edilmiş 

olduğu belirtilmektedir. Bahsi geçen zincir 

marketlerden birinin satış müdürü ile yapılan 

telefon görüşmesinde birçok yerden bu tarz 

bilgilerin kendilerine iletildiği ve konuyu polise 

yansıttıkları ifade edilmektedir. Şimdiye 

kadar ayakkabı, sıvı yağ ve 

kırtasiye sektörlerimizde faaliyet gösteren 

firmalarımızdan alım yapmak isteyen söz 

konusu kişilere karşı firmalarımızın dikkatli 

olmasının, bu çerçevede firmalarımızın, Fransız 

firmalarının veya ünlü perakende 

zincirlerinin ismini kullanarak kendilerine 

ulaşan ve ürün almak isteyen kişilerin, belirtilen 

Fransız firmasının genel merkezini arayarak, 

çalışanları olup olmadığını ve siparişin ismi 

kullanılan kişi tarafından verilip verilmediğini 

kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiği ifade 

edilmektedir. Firmalarımızla iletişime geçen 

kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız 

firmasının ismini taşıyan bir uzantısının 

olmasına, Fransız firmasının resmi 

evraklarının kendilerine iletilmesine (bilanço 

vb.), yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde 

Fransız firmasının mührünün 

kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği 

bildirilmiştir. 

https://youtu.be/a6_O_aXy5zo
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FRANSA YA İHRACAT YAPACAK FİRMALARIMIZA YÖNELİK 

UYARI 
Lyon Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği’nin bildirisinde Fransa’da tanınmış firmalar adına ürün 

alacaklarına dair bazı art niyetli kişilerin işletmelerimiz ile iletişime geçtiği açıklanarak, bu şekilde irtibat 

kuranların kimlik teyidlerinin ilgili firmalardan yapılması gerektiği bildirilmiştir. 

Yazıda devamla, iletişime geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan 

bir uzantısının olmasına, Fransız firmasının resmi evraklarının iletilmesine (bilanço vb.), yapılan 

tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına kesinlikle 

güvenilmemesinin, firmalarımızın kayıp yaşamamaları açısından önemli olduğu ifade edilmiştir. 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SAYISAL 

TAKOGRAF UYGULAMA MERKEZİNDEN ÖNEMLİ DUYURU 
 

Ülkemizin de taraf olduğu, profesyonel 

sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri ile 

sosyal haklarının düzenlenmesine yönelik 

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 

Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa 

Anlaşması (AETR)” başta olmak üzere, ulusal ve 

uluslararası muvzuat gereğince zorunlu olan 

Sayısal Takograf uygulaması kapsamında, 

Ulusal Otorite olan Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı ile yapılan Protokollere göre bütün iş 

ve işlemler 2010 yılından bu yana TOBB 

tarafından yürütülmektedir. Sayısal takograf 

kart üretim süreçlerinde kullanılan kartlar ile 

cihazların sadece yurt dışından tedarik 

edilebilmesi ve ilgili tüm süreçlerin 

maliyetlerinin döviz endeksli olması nedeniyle, 

döviz kurlarındaki dalgalanmalar yürütülmekte 

olan çalışmaları doğrudan etkilemektedir. 

 Bu hususlarla birlikte, 

* Sayısal Takograf uygulaması kapsamında 
sürücü kartlarında en son ücret değişikliği    1 
Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 
* Şirket ve servis kartlarının ücretlerinde 1 
Mayıs 2014 tarihinden bu yana bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

 

Bu itibarla, sayısal takograf kart ücretlerinde 

2014 yılından bu yana döviz artışı ve buna 

paralel olarak yapılan ilave yatırımlar göz 

önünde bulundurularak, sayısal takograf kart 

ücretleri yeniden düzenlenerek, 

            * Sürücü kartı ücreti 160.TL, 
            * Şirket ve servis kartı üvreti ise 450.TL 
olarak TOBB tarafından güncellenmiştir. Yeni 
ücretler 01/08/2021 tarihi itibariyle geçerli 
olacaktır. 

BANGLADEŞ TEN İHALE TEKLİFLERİ 

Bangladeş Ticaret Kurumu (Trading Corporation of Bangladesh) tarafından standart sentetik aylon file 
veya jüt file torbada, her biri 25/30/40 kg veya herhangi bir standart ağırlıkta paketlenecek şekilde 
3.000 metrik ton (± %10) soğan ile 25/50 kg polipropilen torbalarda 3.000 metrik ton (±%5) kırmızı 
mercimek ithal edileceği bildirilmektedir. 
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Söz konusu ihaleler ile ilgili detaylı bilgilere ve daha çok sayıda güncel ihale 
bilgisine www.tcb.gov.bd  internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

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://www.tcb.gov.bd/
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
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AFGANİSTAN 

 
Resmi Adı: Afganistan İslam Cumhuriyeti  
Nüfus: 33,332,025 (2018 tahmini) 
Resmi Dil: %50 Dari, ve %35 Peştu (resmi), %11 Türki 
diller 
Yüzölçümü: 647.500 km2 
Başkent: Kabil 
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet 
Para Birimi: Afgan Afganisi 
 

Afganistan, Asya'da denize sınırı olmayan bir ülkedir. Doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde 
Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, doğuda da ufak bir sınırla Çin ile çevrilidir. Afganistan Çin ve 
Hindistan’ı birbirine bağlayan enerji koridoru üzerinde bulunana stratejik bir konumdadır. 
Afganistan’ın Kabil, Kandahar ve Mezar-ı Şerif şehirlerinde uluslararası hava limanları bulunmaktadır. 

Ekonomisi, topraklarının sadece % 15'i ekilebilir olmasına rağmen, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa 

dayanmakta olan Afganistan’da, tarım ve hayvancılığın, özellikle de koyun ve keçi yetiştiriciliğinin 

önemi büyüktür. Ancak, hayvan yetiştiriciliğinde modern yöntemler kullanılmamaktadır.Sanayi üretimi 

ise ağırlıklı olarak küçük çapta tekstil, sabun, mobilya, ayakkabı, gübre, çimento, el yapımı halılar, doğal 

gaz, yağ, kömür, bakır, mermer işletmelerine dayanmaktadır. 

Ülkede yetenekli iş gücü sıkıntısı çekilmekte olup okuryazar oranı yaklaşık olarak % 40’tır.Afganistan 

doğal kaynaklar açısından zengin yataklara sahip olup petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji mineralleri 

ile bakır, demir, altın, tuz, klinker, kireç taşı, kil ve mermer yataklarına sahiptir.  

Türkiye Afganistan’a ilaç, halı, elektrik kabloları, demir-çelik (inşaat), ilaç ürünleri, mücevherat ve 

bitkisel yağlar ihraç ederken Afganistan’dan ham deri, hayvan bağırsağı ve midesi, hayvansal-bitkisel 

hammaddeler ve haşhaş kenevir tohumu ithal etmektedir. 

 

TÜRKİYE’NİN AFGANİSTAN’A İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET DENGESİ 

2017 172.300.022 8.830.720 181.130.742 163.469.302 

2018 145.410.283 11.656.449 157.066.732 133.753.834 

2019 148.710.687 13.056.998 161.767.685 135.653.689 

2020 191.490.597 11.176.351 202.666.948 180.314.246 
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Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2021 
 
Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %46,9, ithalat %38,7 arttı 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 
 
Ocak-Haziran döneminde ihracat %39,8, ithalat %27,4 arttı 
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat %27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
       

 
 
Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %48,0, ithalat %48,9 arttı 
 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Haziran ayında %48,0 artarak 12 milyar 792 

milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi. 

 

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %48,9 artarak 12 milyar 536 milyon 

dolardan, 18 milyar 663 milyon dolara yükseldi. 

 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Haziran ayında 270 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %48,4 artarak 37 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu 

ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,4 oldu.  



      
  
                       

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:140 
www.koto.org.tr 

 

 
Dış ticaret açığı Haziran ayında %0,2 azaldı 
 
Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon 
dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında 
%82,5 iken, 2021 Haziran ayında %87,4'e yükseldi. 
 
Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde %11,4 azaldı 
 
Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar 166 
milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde %75,9 iken, 
2021 yılının aynı döneminde %83,2'ye yükseldi. 
 
Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,8 oldu 
 
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu. 
Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu. 
 
Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %75,2 oldu 
 
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Haziran ayında ara mallarının payı %75,2, 
sermaye mallarının payı %15,0 ve tüketim mallarının payı %9,8 oldu. İthalatta, 2021 Ocak-Haziran 
döneminde ara mallarının payı %75,6, sermaye mallarının payı %14,1 ve tüketim mallarının payı %10,1 
oldu. 
 
Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu 
 
Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 705 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 348 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 271 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 1 milyar 82 milyon dolar ile İtalya, 913 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, 
toplam ihracatın %31,9'unu oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. 
Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 773 milyon 
dolar ile ABD, 6 milyar 245 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 475 milyon dolar ile İtalya ve 4 
milyar 892 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini 
oluşturdu. 
  
İthalatta ilk sırayı Çin aldı 
 
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 858 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 321 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 248 
milyon dolar ile ABD, 1 milyar 10 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam 
ithalatın %41,3'ünü oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan 
ithalat 15 milyar 144 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 631 milyon dolar ile Rusya, 11 
milyar 272 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 585 milyon dolar ile 
İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,1'ini oluşturdu.
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İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

ÜLKE  

  POLONYA 

TEKLİF TARİHİ  
23.05.2022 

 

TEKLİF NO  
202100161 

 

NACE KODLARI  16 - Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya 
hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan 
eşyaların imalatı  

 22 - Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı  

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

 41 - Bina inşaatı 

 46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
1999 yılından beri Polonya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde inşaat sektöründe imalat işleri ile uğraşan 

firmamız. Türkiye’de Temel kalıp ve diğer kalıp malzemeleri imalatı yapan firmalar ile iş birliği 

yapmak istiyoruz. İlgilenen firmalar Şirket müdürümüz Numan ÖZTÜRK ile iletişime geçebilirler. 
Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş Yapmanız 

gerekmektedir. 
 

İTHALAT 
 

ÜLKE 
 TÜRKİYE 

 
 

TEKLİF TARİHİ  
05.07.2023 

TEKLİF NO  
202100167 
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NACE KODLARI  25 - Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat 
hariç) 

 32 - Diğer imalatlar 

1999 yılında Bursa'da kurulan, havlupan, tasarım panel radyatör ve banyo aksesuarları üretiminde 

uzmanlaşmış Türk şirketi, ürünleriyle ilgilenebilecek tüm dünyada toptancılar arıyor. Ürünlerinin %95'ini 

ABD, Yunanistan, Belçika, Bosna, Ürdün ve Almanya'ya ihraç etmektedirler. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın 

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

 

İŞ BİRLİĞİ 

ÜLKE  ALMANYA 

TEKLİF TARİHİ 31.12.2022 

TEKLİF NO  
202100176 

 

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

 27 - Elektrikli teçhizat imalatı  

 31 - Mobilya imalatı  

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

 81 - Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 

Bahçe mobilyası, düzenleme malzemeleri, çiçek ve ağaç ile ilgili elektrikli veya elektriksiz aletler ve araçlar, 
kebap mangal veya diğer ürünleri üreten ve Almanya merkezli Avrupa’ya açılmak isteyen üretici şirketler 
arıyoruz. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş Yapmanız 
gerekmektedir. 

 


