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Sayın Meclis Başkanı, Değerli Meclis Üyeleri; 

 

 

2021 yılı Mart ayı Faaliyet Raporunu ve Servislerimizin Şubat ayı çalışmalarını tetkik ve 
onaylarınıza arz ederim. 

 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

 

      

Necmi BULUT 

KOCAELİ TİCARET ODASI                                    

Yönetim Kurulu Başkanı 
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KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ  

ODAMIZ KAFE-RESTORAN İŞLETMECİSİ ÜYELERİ İLE BULUŞTU 

Küresel pandeminin ekonomik sonuçlarını en ağır yaşamakta olan sektörlerin başında gelen  

Kafe-Restoran 

sektöründeki üyelerimiz 

Odamız tarafından 

düzenlenen programda, 

Kocaeli Valisi  

Seddar Yavuz ile bir 

araya geldi. 

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’un 
sektörün sıkıntıları ile 

ilgili konu başlıklarına değindiği açılış konuşmasında, “Bugün Lokanta, Restoran ve Kafe sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerimizin pandemi süreci ile alakalı yaşadığı sorunları doğrudan Sayın Valimize 
aktarabileceği bir toplantı organize ettik. 
Pandeminin başından bu yana sizlerden 
aldığımız geri bildirimleri Sayın Valimizle 
paylaştık kendisi de mümkün olduğunca 
desteklerini bizden esirgemedi. Kafe- 
restoranlarımız da kontrollü olarak 
faaliyete başladı.  
 
Ancak sürdürülebilir bir başarı için 
özellikle Lokanta, Restoran ve Kafe 
sektörüne büyük görevler düşüyor. 

Kontrollü normalleşme sürecinde salgının seyrinde istenilen seviyeye gelinemediği görülmekte. 
Yaşadığımız zorlu dönemden dersler çıkararak sorumluluk bilincimizi daha da arttırmamız lazım. Hem 
sağlığı sekteye uğratmamalıyız hem de ticaretimize devam etmeliyiz” ifadelerine yer verdi. 
 
Üyelerimizin interaktif olarak katılım sağlamaları ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile direk sıkıntıları 
paylaşmaları adına soru cevap bölümü ile sona erdi. 
 

 ESNAFA KONTROLLÜ NORMALLEŞME DENETİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un İzmit ilçesindeki 
Zincirlikuyu Caddesi ve Turan Güneş Caddesi’nde 
gerçekleştirdiği denetimlerde bulunan heyete Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da katılım sağladı.  
 
Heyet bölge esnaflarını ziyaret ederek hem durumları ile 
ilgili bilgi alıp hem de ‘’Kontrollü Normalleşme’’ süreciyle 
ilgili denetlemelerde bulundu. 

 
Kontrollü normalleşme döneminde uygulamaya alınan 
'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Kocaeli Valisi 
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Seddar Yavuz beraberindeki Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadir Durmuş ile birlikte esnafları tek tek ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordular. Salgın 
döneminde daha dikkatli ve daha duyarlı olmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtip, yeni 
normalleşme kararları doğrultusunda işyerlerinde alınan tedbirleri yerinde kontrol ettiler. Ziyaretleri 
sırasında vatandaşlarımızla da hasbihal edip, maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatan ve maske 
dağıtan heyet, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. 
 

Vali Seddar Yavuz ziyaret ve incelemelerinin ardından 
yaptığı konuşmalarında; “Bilindiği üzere iller 4 gruba 
ayrıldı. Biz de yüksek riskli gruplar içerisinde yer 
aldığımızdan 2 Mart’tan itibaren birçok alanda eskiye 
göre bir takım normalleşme kararları alarak uygulamaya 
başladık. Almış olduğumuz kararların başarısını takip 
etmek üzere bizim koordinasyonumuzda, 
Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, 
Emniyetimiz, Jandarmamız, Odalarımız, il ve ilçe 
müdürlerimizden müteşekkil oluşturduğumuz denetim 
ekiplerinde bugün itibariyle yaklaşık 7 bin ekip sayısına 

ulaştık.  Bugünden itibaren oluşturduğumuz 7 bin denetim ekibiyle sahada olacağız ve her bir yeri 
denetleyeceğiz, kontrol edeceğiz, böylelikle bu süreçten esnafımızın en az zararla çıkmasını 
sağlayacağız. 
Özellikle bu güne kadar yaptığımız çalışmalarımıza büyük destek olan Büyükşehir ve ilçe belediye 
başkanlarımıza, Ticaret Odamızın Başkan ve üyelerine, Sanayi Odası Başkan ve üyelerimize, Esnaf 
Odaları Birliği Başkanımıza ve tüm esnaf odaları Başkanları ile üyelerine, bu süreçte büyük fedakârlık 
gösteren ve tedbirleri elden bırakmayan esnaflarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer 
verdi. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da, ziyaretlere ilişkin yaptığı konuşmasında Kocaeli Valisi 
Seddar Yavuz’a teşekkür ederek, “bizlere her fırsatta güvenen ve destek veren Valimiz Seddar Yavuz’a 
çok teşekkür ediyoruz. Sürecin en başından bu yana desteğini yanımızda hissediyoruz. İnanıyor ve 
biliyorum ki esnafımız da bu güveni boşa çıkartmayarak, tedbirler çerçevesinde Kocaeli’mizin ve 
işimizin bekçisi olacaklar. Korona virüsten ancak bu şekilde sağlıklı ve ekonomik dengemizi bozmadan 
çıkabiliriz” ifadelerinde bulundu. 
 

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE HAFTA SONU DENETİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının 
kalkması ile birlikte vatandaşların yoğun olarak 
bulunduğu Outlet Center, Symbol Kocaeli, 
Arastapark ve 41 AVM’de, Kocaeli Valisi Seddar 
Yavuz, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Tarım ve Orman 
İl Müdür V. Yüksel Çil ile Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz hafta sonu 
denetim gerçekleştirdi. 
 
Gerçekleştirilen denetimlerde ‘Maske, Mesafe, 
Hijyen’ kurallarını hatırlatarak, Dinamik Denetim Modeli kapsamında alınan karar ve tedbirlerin 
uygulanması noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. AVM esnafını tek tek ziyaret ederek, hal 
ve hatırlarını soran heyet, salgın döneminde daha dikkatli ve daha duyarlı olmaya özen gösterilmesi 
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gerektiğini belirtip, yeni normalleşme kararları doğrultusunda iş yerlerinde alınan tedbirleri yerinde 
kontrol etti.  

 
Covid-19’un seferberlik anlayışıyla çözülebileceğini 
belirten Vali Seddar Yavuz: “Şu ana kadar Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Aziz milletimiz birlikte iyi bir 
mücadele yürüttü ve dünyaya örnek bir uygulama 
ortaya koydu. Fakat son dönemde mutant virüsle 
birlikte yayılım hızının artmış olduğunu da 
görüyoruz.  
 
Biliyorsunuz ki kontrollü normalleşme süreci 
içinde  İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Dinamik 

Denetim Dönemi’ olarak adlandırılan bu dönemde başta Valilerimiz, Vali Yardımcılarımız, 
Kaymakamlarımız, İl ve İlçe Müdürlerimiz, Güvenlik birimlerimiz ve Odalarımız ile birlikte hepimiz 
sahadayız. Bugün de özellikle AVM’leri denetleme ihtiyacı hissettim. Çeşitli uyarılarda bulunduk. Yine 
Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız ve oluşturulan denetim ekipleri 12 ilçemizin genelinde 
sahadalar, denetimlere devam ediyorlar ifadelerine yer verdi.   AVM’lerde kalıcı denetim ekipleri 
olacağını ve kısıtlamalara gitmek istemediğinin altını çizen Vali Yavuz, Kocaelililere seslenerek: “İhtiyaç 
olmadıkça çok fazla dolaşmamalarını, evlerinde kalmalarını, çıkmaları gerektiğinde ise maske, mesafe 
ve hijyen kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. İşletme sahiplerine de uyarılarda 
bulunduk.  
 
AVM’lerde aynı anda bulunması gereken kişi sayısı ve yine mağazalarda da metre kare başına kaç kişi 
girebileceği kapılarda yazılı. Daha yoğun denetimler yapacağız. Bundan böyle sabah 10:00’dan 21:00’e 
kadar her AVM’de en az bir ekip olmak üzere kalıcı olarak kalacaklar. Dolayısıyla 7 bin rakamına ilaveler 
söz konusu olacaktır. 60 bin kamu görevlimiz var ve bu 60 bini de kullanacağımı söylemiştim. Kamu 
görevlisi arkadaşlarımızın da bu çağrımıza gönüllü olarak katılacaklarına gönülden inanıyorum. Esasında 
hepimiz kendi polisimiz olursak, kendi vicdanımızın bekçisi olursak sorunlarımızı çözmüş oluruz. Her 
zaman söylüyorum ben Kocaelili kardeşlerimize güveniyorum ve güvenmeye de devam edeceğim. 
İnşallah onlar da güvenimizi boşa çıkarmayacak şekilde çağrılarımıza kulak vereceklerdir” dedi.  
 
Sağlıklı ticaret hususunda özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği AVM’lere önemli görevler 
düştüğünü ifade eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Burada faaliyet gösteren 
esnafımızın bunun bilincinde ve sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz. Kocaelimizin ve sağlıklı 
ticaretimizin bekçisi olmalıyız. AVM’ler için hayata geçirilen kurallara harfiyen uymalı ve tüketicilerimizi 
de bu kurallar çerçevesinde ağırlamalıyız. Sizlere güveniyoruz” dedi.  
 

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DENETİMLERİ SONRASI ODAMIZDA 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut ve Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın ev 
sahipliğinde denetleme sonrası 
değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. Kocaeli Vali 
Yardımcısı Ekrem Çalık, Ticaret 
İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl 



      
 

 
 

 

Faaliyet Raporu –Mart 2021 

 

Kocaeli Ticaret Odası         www.koto.org.tr 
 

Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, Tarım ve Orman İl Müdür V. Yüksel Çil’in katılımları ile gerçekleşen 
toplantıya, İlimizdeki tüm AVM’lerin yönetici ve müdürleri katıldı. 
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, saha denetimleri 
sırasında karşılaşılan sorunları paylaşarak; “Valimiz Seddar Yavuz ile birlikte yaptığımız denetimlerde 
bazı eksiklikler gözlemledik. Ama bu sorunları, işletmelerimizi kapatarak da çözemeyiz. Bunun için 
toplantı düzenleyerek, sizlerle birlikte çözüm yolları geliştirmek istedik. Yaptığımız denetimlerde, HES 
kodu sorgulaması sırasında yoğunluklar olduğunu gözlemledik. Kapıdaki personel sayısının artırılarak 

sorunun çözüleceği görüşündeyiz. İşyerleri mutlaka maksimum kişi kuralına uymalı. Gerekirse 1 
personellerini kapı girişinde görevlendirerek, mağaza içi ve kasa yoğunlaşmaları bu şekilde önlenmeli. 
İndirimler ve kampanyalar hafta içine yayılarak, hafta sonuna taşırılmamalı. 
 
Bunlar zor ve aşamayacağımız tedbirler değil, daha fazla özenle bunları aşabilir, bunları yapabiliriz. 
İşyerlerinin açılış- kapanış saatlerinin uzatılması ile ilgili bakanlıklara ve TOBB’a yazı yazarak 
görüşlerimizi paylaştık. Açık kalma süreleri artar ise, yoğunlukların da azalacağı görüşündeyiz. Ama 
sizlerin gerekli önlemleri alarak buradaki bulaş risklerini ortadan kaldırmanız çok önemli. Sizlere 
güveniyoruz” dedi.   
 

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ile 

“ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU”  

İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

İlimiz genelinde 3 bini aşkın öğrenciye 
hizmet veren, özel eğitim kurumları ve 
rehabilitasyon merkezleri, Odamızda 
düzenlenen toplantıda bir araya 
gelerek, Çocuklar İçin Özel Gereksinim 
Raporu’nun (ÇÖZGER) tüm süreçlerini 
ele aldı. 
 
Odamız ve Özel Eğitim Dernekleri 
Federasyonu’nun organizasyonuyla 

15. Meslek Komitemizin öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Federasyon Kocaeli İl Başkanı ve Odamız Meclis Üyesi Fatih Ekinci, Federasyon Sakarya İl Başkanı 
Yasin Özkan Güler, Oda üyesi kurumların müdür ve yöneticileri katıldı.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut toplantının açılış konuşmasında; Oda olarak tüm 
sektörlerin gündem maddeleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek, “Komitelerimizin düzenlediği 
toplantılara çok büyük önem veriyor, sektörlerin sorunlarını da çözüm önerilerini de yine bu çatı altında 
geliştirmelerini çok kıymetli buluyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ardından İl Sağlık 
Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Birimi Uzmanı Alper Alpay, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu 
(ÇÖZGER) ve entegrasyonu ile ilgili kapsamlı sunum yaptı.  
 
Odamız 15. Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Özel Eğitim Kurumları Federasyonu İl Başkanı Fatih Ekinci 
de toplantının sektör açısından önemine vurgu yaparak, “İlimiz genelinde faaliyet gösteren 47 özel 
eğitim kurumu ve rehabilitasyon merkezi, 3 bini aşkın özel öğrencimize, sonsuz emekle hizmet 
vermektedir. ÇÖZGER raporu tamamlanmış olan bireylerimizin yenilenme ve tamamlanma durumlarını 
ele alacağız. Yeni bir sistem. İnanıyorum ki görüşlerinizle çalışmalarımıza ışık tutacaksınız” dedi. 
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ODAMIZ VE İZMİT BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE 

 ‘İZMİT’İN TARİHİ YAPILARI’ KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ 

Odamız ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, İzmit’in tarihi yapıları gündeme alınarak, 

bu değerlerin gün yüzüne 

çıkartılması için 

yapılabilecek işbirlikleri 

masaya yatırıldı.  

Zengin bir tarihi dokuya 
sahip olan ilimizin bu 
kıymetlerinin tanıtılması 
amacıyla yapılan projelere 
destek olan Odamız ve İzmit 
Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘İzmit’in tarihi yapıları’ konulu toplantıda, yapıların durumu, yeni 
restorasyonlar, İzmit’in tarihi yapılarının internet mecrasında daha çok sunulması için yapılabilecek 
çalışmalar ile iki kurumun işbirliği görüşüldü.  
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve Yusuf Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
toplantıda; İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Ali İhsan Engür, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli Ceren Öker Cömert ile Esra Balcı 
katıldı.  
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut açılış konuşmasında; “İzmit’imizin sayısız tarihi değeri var. 
Bunlardan en önemlileri de şüphesiz ev ve konaklar. Bu yapıların yeniden kullanıma kazandırılması, 
sadece tarihe ışık tutmakla kalmayacak, kentimize her alanda hareket kazandıracaktır. Odamız ve İzmit 
Belediyesi olarak bu yapıların durumu ele alıp, KOTO’nun sunabileceği katkıları konuşacağız” 
ifadelerine yer verdi.  
 
Odamıza, misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzmit Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ise, “Bu yapıların tamamını günümüze kazandırılması noktasında 
destekleriniz çok kıymetli. Sadece restorasyonu değil, akabinde kentin değerlerine uygun kullanılması 
ve işletilmesi gibi hususları da sürece dahil ediyor, Ticaret Odamıza bu süreçte bizlere destek verdikleri 
için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Akabinde, İzmit’teki tarihi bina stoku, restorasyon 
durumları, yetki işlemleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.  

 

ODAMIZDA “DİNAMİK DENETİM EKİBİ” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 

Kocaeli Valiliği emri, Ticaret İl 
Müdürlüğü koordinasyonunda; İl 
Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık 
Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü ve Odamızın personel 
desteğiyle kurulan daimi Dinamik 
Denetim Modeli Saha Ekibi için eğitim 
programı düzenlendi.  
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Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Tarım ve Orman İl Müdür V. Yüksel Çil ile Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’un açılış konuşmasıyla başlayan eğitim programında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk 
Sağlığı Uzmanı Ebru Karaca ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gül Anıl Anakök, 
denetim esaslarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.  
 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret İl Müdürü Uzunkaya, Dinamik Denetim Modeli’nin 
etkin bir şekilde uygulanması gerekliliğini vurgulayarak, “Sizlerin başarısı, kentin pandemiyle 
mücadelesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Layıkıyla bu işi yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu 
denetimlerin sürekli ve istikrarlı hale gelmesi, gerek vatandaşlarımızda gerek işletmelerimizde bilinç 
düzeyini arttıracaktır. Dinamik Denetim Modeli’ni sahada mutlaka uyguluyor olmalıyız. Bu modele 
aykırı hareket eden işletmelerin ticaretten men edilme riskleri mevcut. Hem işletmelerimize, hem 
vatandaşlarımıza hem de siz denetim ekiplerimize daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.   
 

Tarım ve Orman İl Müdürü V. Yüksel Çil, eğitim programı nedeniyle Odamıza teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında, “Denetim ekibimiz bizzat Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla kuruldu. Gerekçesi ise 
maalesef Kocaeli olarak iyi durumda değiliz. Vakaları kontrol altında tutamıyoruz. Ev içi bulaşın dışında 
önemli riski bölge olan AVM’leri, yeme-içme alanlarını sıkı tutmalı, burada ciddi önlemler almalıyız. 
Benim sizden ricam lütfen bu bilinçle hareket ederek işimizi iyi yapalım. Eğer biz işimizi ciddi yaparsak 
ilimiz kazanacak, yapamazsak ilimizi kaybedeceğiz. Bu duygularla görev alanlarınızda başarılar 
diliyorum” dedi.  
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da, tüm kurumların desteğiyle kurulan denetim ekibinin, 
kentin pandemiden kurtulması noktasında kilit rol üstlendiğini vurgulayarak, “1 yılı aşkın süredir tüm 
dünya salgınla mücadele ediyor. Tıbbi gelişmeler sürüyor ancak yayılım hızını azaltmak hatta 
durdurmak elimizde. Biz de Kocaeli olarak Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un koordinasyonuyla bu 
mücadeleyi kazanmaya çalışıyoruz. Kazanacağımıza dair inancım tam ancak dünyanın en zor işi insanı 
kendinden korumaktır. Bu noktada sizin kararlı olmanızı bekliyoruz. Zor bir görev. Üstesinden 
geleceğinize inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.  
 

KOCAELİ KONGRE MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

KOCAELİ KENT KONSEYİ 10. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDIK 
 

Kocaeli Kent Konseyi 10. Olağan Genel 
Kurulu, geçtiğimiz günlerde Kocaeli 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ali 
Korkmaz’ın tek aday olduğu 
kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi 
Başkanı Adnan Uyar, Kocaeli Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Gültekin 
Görüm, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer 
Faruk Başaran, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, AKK İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, MHP İl Başkan 
Yardımcısı Sami Acıkök, ilçe belediye başkanları, oy kullanan kamu kurum temsilcileri, siyasi parti 
temsilcileri, kurul ve birlik temsilcileri, oda ve vakıf temsilcileri, ilçe kent konseyi temsilcileri, muhtarlar, 
dernek ve STK temsilcileri katıldı. 
 

250 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 24 yönetim kurulu üyesi seçildi. Kongre öncesi 
delegelere üye kartlarının yanı sıra maske dağıtımı yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Gültekin 
Görüm yaparken üyeliklerini Nazmi Akın, Aslı Kuş ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya 
yaptı.  

https://starkocaeli.com/etiket/kocaeli
https://starkocaeli.com/etiket/ali-korkmaz
https://starkocaeli.com/etiket/ali-korkmaz
https://starkocaeli.com/etiket/maske
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ODAMIZ ÜYESİ RESTORAN-KAFE İŞLETMELERİNE  

BİLGİLENDİRME ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Kontrollü açılma sürecinin Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile yürürlüğe girmesinin ardından kafe-
restoranlar belirli kurallar çerçevesinde yeniden 
müşterilerine hizmet vermeye başladılar. Bu bağlamda 
Odamız Üyemiz iş yerlerini hem bilgilendirmek aynı 
zamanda kendi iç mekaniğimizde dostane denetleme 
sistemini gerçekleştirmek adına ziyaretler gerçekleştirdi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Odamız 
Meclis Üyesi Eray Bodur, Odamız Meclis Üyesi Mehmet 
Yıldırım ve Odamız Meclis Üyesi İlhan Akkurt tarafından 
gerçekleştirilen ziyaretlerde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren üyemiz işletmeler ile bire bir 
temas kurulup yaşadıkları problemler dinlenirken aynı zamanda kendilerine kontrollü açılma süreci 
hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 
 
Odamız tarafından hazırlatılan işletmelerde bulunması gereken masa ve kişi kapasitesini gösteren 
duvar bilgilendirme panoları aynı ziyaretler esnasında yerinde doldurularak üye işletmelere teslim 
edildi. Süreçle ilgili fikir alışverişleri sonucu tespit edilen ortak sıkıntıların yetkili mercilere aktırılacağı 
kafe-restoran sektöründe faaliyet gösteren Üyelerimize aktarıldı. 
 
 

ODAMIZ ÜYELERİ İÇİN E-İHRACAT BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
Teknik Destek Programı kapsamında destek 
almaya hak kazanan ‘KOBİ’LER E-İHRACATLA 
BÜYÜYOR’ projesi açılış ve bilgilendirme 
toplantısı 11 Mart 2021 tarihinde online 
olarak gerçekleştirildi 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın 
açılış konuşması gerçekleştirdiği proje kapsamında konu ile 
ilgili sunum gerçekleştiren E-İhracat Uzmanı Çağdaş 
Yeşilbağ; sektör verileri, projenin amacı, projenin faydaları, 
iş-zaman planı, proje ekibi ve iletişim gibi konu başlıkları ile 
ilgili bilgilendirmelerde bulundu. 

Firmalara sağlanacak olarak danışmanlık kapsamında; temel 
dış ticaret altyapısının geliştirilmesi, hedef pazar 
araştırmasının yapılması, e-ihracat ve dijital pazarlama 
faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına yönelik 
ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.  
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Bu faaliyetlerin, üyelerimizin dış ticaret gerçekleştirmeyi planladıkları pazarlar ile ilgili doğru karar 
verebilmeleri, yapılacak araştırmaların iş etkinliği ve verimliliğinin geliştirilmesinde kullanabilmeleri için 
farkındalık, bilgi ve yetkinlik kazandırmaları hedefleniyor. 

ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECMİ BULUT  

‘’KONTROLLÜ NORMALLEŞME’’Yİ DEĞERLENDİRDİ 

 
Özellikle iş dünyasının hasretle beklediği 
kontrollü normalleşme süreci 2 Mart 
2021 tarihi itibariyle başladı. Kontrollü 
normalleşme, iş dünyasına önemli hijyen 
kuralları getirirken, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut sürece dair 
önemli bir açıklama yaptı. 
 
Bulut; “Kontrollü normalleşme sürecinde 
tüm üyelerimizle birlikte 
sorumluluğumuzun farkındayız. 
Covid'19'dan yasaklarla değil, kurallarla kurtulacağız” dedi. Odamız bünyesinde özellikle yiyecek- içecek 
sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi, açılacakları güne hazırlamak adına yürütmekte olduğumuz 
çalışmaları vurgulayarak; “Pandemi sürecinin başından bu yana halk sağlığının yanında ekonomi 
sağlığını da gündeme getirerek birçok girişimde bulunduk. Bugün, kontrollü de olsa iple çektiğimiz 
günlerin başındayız. Ancak, esnafımıza hijyen noktasında özellikle yiyecek- içecek sektörüne büyük 
ödevler düşüyor. 
 
İnanıyor ve görüyorum ki, kontrollü normalleşme sürecinde kurum ve tüm üyelerimizle birlikte 
sorumluluğumuzun farkındayız. Maske- mesafe-temizlik kuralları ve KOTO olarak kafe ve restoranlara 
dağıttığımız hijyen noktalarımızla ticaretimizin başındayız. Unutmayalım ki Covid'19'dan yasaklarla 
değil, kurallarla kurtulacağız. Tüm esnafımıza ticaretlerinde başarılar diliyor, tedbiri elden bırakmadan 
Kocaeli’nin bekçisi olmamız gerektiğini önemle vurguluyorum” dedi. 

 
GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.  

OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIM SAĞLADIK 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) öncülüğünde 2005 yılında 
kurulan ve Odamızın da iştirakçi 
olarak yer aldığı Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri (GTİ) 2020 yılı Olağan 
Genel Kurulu,  
16 Mart 2021 tarihinde Ankara’da 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
gerçekleştirildi. GTİ Genel Kuruluna 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut katıldı.  
 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) 
A.Ş’nin seçimli gerçekleşen Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tek aday olarak önerilen 
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız yeniden seçildi. 
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Genel Kurulda 3 yıl süre ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen 
M. Arif Parmaksız, GTİ’nin kısa zamanda çok büyük ve önemli hizmetlere imza attığını belirterek, “Başta 
TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarıma ve bize bu konuda 
güvenen ve gücümüze güç katan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, GTİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve 
Yönetim Kurulu üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, 
yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. 
 
 

ODAMIZ ÜYELERİNE YÖNELİK  

"DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) koordinasyonu ve 
Odamız  evsahipliğinde videokonferans 
yöntemiyle düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme 
Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. 
 
23-24 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 
seminerde; Ticaret Bakanlığı uzmanları 
tarafından KOTO üyelerine, ihracatta uygulanan 
destek programları, Türk ürünlerinin yurt dışında 

markalaşması, kolay ihracat platformu, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları konularında bilgiler 
verildi. Seminerin ikinci gününde ise pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, ürün güvenliği konular ile 
e-ticaret - e-ihracat uygulamaları konularında sunumlar yapıldı. 
 

HIRVATİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU VE  

BERABERİNDEKİ HEYET ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

 
Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu 
aynı zamanda İstanbul 
Konsolosluk Teşkilatı (ICC) Dönem 
Başkanı Dr. Ivana Zerec, 
Başkonsolos Vekili Vesna Fabris 
ile birlikte Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
Meclis Başkanı Akın Doğan’ı 
ziyaret etti. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet 

Akif Şen, Murat Barış ve Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’in 
de yer aldığı ziyarette, iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik işbirlikleri görüşüldü.  
 
Ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Hırvatistan ile ticaret hacmini öncelikle 2, akabinde de 5 
milyar dolara çıkarma hedefini hatırlatan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
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başkonsoloslukla birlikte yeni işbirliği alanları üzerine çalışmalar yürütebileceklerini söyledi. “Oda 
olarak, üyelerimizi Hırvatistan pazarında aktif hale getirmeyi çok arzu ederiz” ifadelerine yer verirken, 
pandeminin buna engel teşkil edemeyeceğini de sözlerine ekledi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’a misafirperverlikleri 
dolayısıyla teşekkür eden Başkonsolos Zerec, iki ülke arasında olumlu ekonomik bir seyir yaşandığına 
dikkat çekerek, yapılacak organizasyonlara konsolosluk olarak yoğun destek sağlayacaklarını iletti.  
 
Ziyaret, Türkiye ekonomisi, Hırvatistan ekonomisi, pandeminin etkileri ve vize konularının 
görüşülmesiyle sona erdi. Başkan Bulut, ziyaretin sonunda Hırvat konuklarına Oda hizmet binasını 
gezdirerek, hizmet kabiliyeti hakkında kapsamlı bilgiler verdi. 
 

KAFE VE RESTORAN İSTİŞARE TOPLANTILARI DÜZENLEDİK 

 
Şubat ayında Kademeli 
normalleşme sürecinde 
kafe ve restoranlardan 
görüş ve önerilerinin 
alınması amacıyla 
Meclis üyelerimiz Eray 
Bodur, Mehmet 
Yıldırım, 20. Meslek 
Komitesi Başkanı Cem 
Gür, Odamız üyeleri 
Mehmet Cezayir, 

Osman Pinga, Burak Bartuk, Burak Çobanoğlu, Özkan Gürel, Serhat Türkan, Timuçin Sayıner, Yaşar 
Aktaş katılımlarıyla istişare toplantısı yapıldı.  
 
Yerinde uygulama ekibinin kurulması, kafe restoran sahiplerinin ve çalışanlarının aşılamada öncelikli 
olmasının sağlanması, Denetim ekiplerine (Tüm gruplarda AVM, Çarşı vb. gibi) Ticaret Odasından bir 
görevlinin temsilci olarak dahil edilmesinin sağlanması, girişlerde ateş ölçümlerinin devam ettirilmesi 
ve HES Kodu zorunluluğunun getirilmesi gibi istişareler yapıldı. 
 
Kafe ve restoranlardan görüş ve 
önerilerinin alındığı 2. İstişare 
Toplantısı ise Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf Erenkaya, 20. Meslek 
Komitesi Başkanı Cem Gür, 16. 
Komite Meclis Üyesi Mehmet 
Yıldırım, 20. Meslek Komitesi 
Meclis Üyeleri İlhan Akkurt, Eray 
Bodur ve Komite Üyeleri Özgür 
Akçi ile Mehmet Cezayir’in katılımlarıyla gerçekleşti.  
 
İstişare toplantısında mevcut durum ve kapanma olasılığı tüm detaylarıyla ele alındı. Süreçten en 
çok etkilenen sektörlerin başında gelen kafe ve restoran işletmecilerinin ticarette kalma 
mücadelelerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Odamız Yönetim Kurulu Başkan Bulut, 
“Sizin mücadeleniz, bizim ödevimiz. Tüm taleplerinizi ilgililere iletmeye ve çözümü için çalışmaya 
hazırız. Bu yolda bir işletmemizi bile ticareten kaybetme lüksümüz ve niyetimiz  yok. Sektörümüz, 
sahibi, çalışanı ve aileleriyle birlikte ülkemizde 10 milyon kişinin ekmeği, geçim kaynağıdır. Kafe ve 
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restoranlara sadece eğlence yeri olarak değil, ekmek teknesi olarak bakmak gerekmektedir. Deyim 
yerindeyse bu sektör bacasız sanayidir.   
 
İlimizin kırmızı kategoriye düşmesindeki tek sebebin, kafe ve restoranların açılması olarak 
değerlendirmek, salgınla mücadeleyi sekteye uğratmak demektir. Yetkililerimizin de faturayı sadece 
işletmelerimize kesmeyeceğini ümit ediyor, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğimizi 
defaatle vurguluyoruz. Durumumuz bu iken; Ticari ya da sosyal ayırt etmeksizin toplumun tüm 
kesimlerinin kurallara uymasını, uymayan işletmelerin ayırt edilmesini, uyanlarla bir tutulmamasını 
talep ediyoruz. Kocaeli Ticaret Odası kafe ve restoran işletmecileri olarak, gerek saha denetimi, gerekse 
bilgilendirme anlamında verilecek tüm görevlere hazır olduğumuzu belirtir, açılmak için günlerdir 
hijyen hazırlığı yapan işletmelerimizin bu çabasının boşa çıkarılmamasını dileriz.” ifadelerine yer verdi.  
 

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 3-4-5 Mart 2021 tarihlerinde Odamızda Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Yapan veya 
yapacak olanların “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almasına yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı 29 
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına yönelik çalışmalarımız hem 
motorlu kara taşıtları hem de taşınmaz ticareti için sürmektedir. 
 

ODAMIZ 11. MESLEK KOMİTESİ İLE SAKARYA TSO, ZONGULDAK 

TSO VE KARABÜK TSO EŞ MESLEK KOMİTE TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Sektörde yaşanılan ortak sıkıntıları gündeme taşımak 
ve istişareler sonucunda ortak çözüm önerileri tespit 
etmek adına Odamız 11. Meslek Komitesi; Sakarya 
TSO, Zonguldak TSO, Karabük TSO arasında eş meslek 
komite toplantısı gerçekleştirildi. Sözkonusu 
toplantıya; Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, 11. Meslek Komitesi Başkanı Gökhan 
Gümüştaş, 11. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı 
Yusuf Singil, Meclis Üyeleri Hüseyin Eryaşar, Mehmet 
Veysel Besnili, 11. Meslek Komitesi Üyeleri Mustafa 
Volkan Severcan, Yusuf Albayrak; Sakarya TSO 15. 
Meslek Komitesi Başkanı Davut Acunman, Başkan 
Yardımcısı M.Sencer Deniz, Meclis Üyeleri Ekrem 

Seckin, Ercan Başnuh, Seçkin Sandıkyapan; Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya katıldı. 
Toplantıda sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tespit edildi.  
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI 

GÖKMEN MENGÜÇ İLE İNŞAAT SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Hasarlı Yapılar ve Dönüşümü ile Çatı Arası ve Bodrum Piyesleri ile ilgili sorun ve çözümlerin 
değerlendirildiği toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcımız Hüseyin Avni Aslan, 2. Meslek Komitesi 
Üyelerimiz, Faruk Mamik Ve Mert Kavşut katılım sağladılar. 
 
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi yakından ilgilendiren Hasarlı Yapılar ile Çatı Arası ve 
Bodrum Piyesleri ile ilgili sunum Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen 
Mengüç tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 
 
 

FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZİYARETİ 

 
Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz 12. Meslek Komite 
Başkanı Serkan Karakadılar, 
12. Meslek Komite 
Yardımcımız Serkan 
Gürfidan,  12. meslek 
komite üyelerimiz 
Muhammet Ertürk, Seyfi 
Özkar, Bülent Ayvacık, 
Hasan Kaya’nın 
katılımlarıyla Arslanbey’de 
bulunan Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirildi. 
 
Söz konusu ziyarette Okul Müdürü Murat PALA tarafından okul çalışmaları ve bölümleri hakkında 
komite üyelerine bilgilendirme yapıldı. Avrupa Birliği projesi kapsamında elektrikli otomobillerle ilgili 
ders kitabı hazırlandığı, Okulda Sağlık Bakanlığı için maske üretimi yapıldığı, 1400 okul arasında en çok 
takip edilen 5. İnternet sitesine sahip olduğu bilgileri paylaşıldı. Söz konusu ziyarette ortak sorunlar ve 
çözüm önerileri de dile getirildi. 
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ODAMIZ 15. MESLEK KOMİTESİ İLE SAKARYA TSO ARASINDA EŞ 

MESLEK KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız 15. Meslek Komitesi ve 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına 
karşılık gelen 29. Meslek komitesi ile 
zoom programı üzerinden toplantı 
gerçekleştirildi. 
 
Üyelerin tanışması ile başlayan 
toplantı, sonrasında sorun ve çözüm 
önerileri değerlendirilerek devam 
etti. 
 

Toplantının sonunda eş meslek komite toplantılarının çok önemli olduğundan bahsedilerek, toplantıda 
görüşülen tüm konuların sorun ve çözüm önerilerinin meslek komite toplantılarında değerlendirilerek 
ortak çalışmalara devam edilmesine ve ilgili merciler nezdinde girişimler yapılmasına karar verildi. 
 
 

TOBB’UN DÜZENLEDİĞİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

ETKİNLİĞİ TÜM TÜRKİYE’NİN KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU 

ÜYELERİNİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Etkinliği, 
Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nurten 
Öztürk’ün ve 81 İl Kadın 
Girişimciler Kurulu 

Başkanlarının fiziki katılımı ve aynı zamanda tüm Türkiye’deki kadın girişimciler kurulu üyelerinin 
videokonferans yöntemi ile katılımıyla gerçekleştirildi.   
 

Etkinliğin açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak, ‘Kadın hayatın her 
alanında olmak zorunda’ dediklerini, çalışkanlığın ve başarının cinsiyetinin olamayacağını söylediklerini 
anımsattı. Ayrımcılığa ve kadınlara karşı ön yargılara karşı çıktıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Kadın 
girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini güçlü bir sesle dile getirdik. Fırsat eşitliği istedik. Kadınların, iş 
dünyasından akademik camiaya, sosyal hayattan siyasete kadar, geniş bir yelpazede aktif rol alması 
gerektiğini, her fırsatta savunduk” dedi. 
 
Hisarcıklıoğlu, imkan verilir ve önlerine engel konmazsa, kadınların başaramayacağı hiçbir iş olmadığını 
belirterek, bu noktadan hareketle, TOBB öncülüğünde, 2005 yılında Türkiye’nin Kadın Girişimcilik 
hikâyesini başlattıklarını ve 2007 yılında 81 ildeki teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi. 

Başkan Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun, kadın girişimciliğini arttırmak ve girişimci 
kadınların donanımlarını arttırmak amacıyla verilen destekleri de aktardı. 
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 “TÜRKİYE’NİN LİDER KADINLARI” ÖDÜL TÖRENİNDE  

“KADIN DOSTU STK” ÖDÜLÜNÜ  

TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ALDI 

 
Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(KOÇ-KAM) stratejik ortaklığında gerçekleştirilen 
Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile gerçekleşti. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Gazetesi tarafından 
düzenlenen Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni'nde, 
‘Kadının Dostu STK Ödülü’ne layık görüldü.  
 
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kadınların başarı hikayelerine ayna tutmayı, bu 
hikayeleri geniş kitlelere duyurmayı, başarılı kadınları yetiş tiren üniversiteleri, onları destekleyen 
şirketleri ve kadınlarla birlikte yürüyen erkekleri görünür kılmayı hedefleyen Ödül Töreni’nde, ödüller 
şu kategorilere verildi: Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü; Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü; Rota Çizen 
Kadın CEO Ödülü; Parayı Yöneten Kadın Ödülü; Ezber Bozan Kadın Ödülü; Umut Vaat Eden Genç Kadın 
Ödülü; Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülleri (3 Ödül); Kadın Dostu Şirket Ödülü; 
Kadının Hayatına Değer Katan Proje Ödülü; Teknoloji İle Kadınlar İçin Fark Yaratan Şirket Ödülü; Kadının 
Dostu STK Ödülü; Pandemi ve Kadın Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü. 

 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 

DÜZENLENEN MİLYON KADINA MENTÖR PROGRAMI LANSMAN 

TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 

 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Milyon Kadına Mentör Programı 
Lansman Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB ) ve ABD 
Ticaret Odası işbirliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin de katılım sağladığı 
toplantıya, TOBB’u temsilen TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Dr. Dilek Çınar da konuşmacı olarak katıldı. 
  
Milyon Kadına Mentör Programı, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik) alanlarında çalışan genç kadınları (15-25 yaş) ve sektör 
liderlerini dijital bir platform üzerinden bir araya getirmeyi amaçlayan 
bir mentörlük programıdır.  
 
Program, Türkiye'deki Amerikan firmalarının üst düzey yöneticileri ile diğer gönüllülerin geleceğin 
kadın yöneticilerine mentörlük desteği verilmesini ve bu sayede 10 yıl içerisinde 1 milyon mentörlük 
ilişkisi kurulmasını hedeflemektedir.  
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YANGIN SİGORTA POLİÇELERİNDE HASAR 

EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Odamız Sigorta sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimize yönelik olarak video konferans 
yöntemi ile Yangın Sigorta Poliçelerinde Hasar 
Eğitimi gerçekleştirildi. 
 
Yangın Sigorta Poliçelerinde Hasar Eğitimi, Fen 
Sigorta Ekspertiz Gayrimenkul Değerleme Ve 
Danışmanlık’ın, Gayrimenkul Değerleme 
Uzmanı Sigorta Eksperi Bilir Kişi Mehmet Nedret 
Dışpınar’ın katılımı ile gerçekleşti.  
 

 
 

65 YAŞ ÜSTÜ ÜYELERİMİZE COVİD-19 AŞI DESTEK MASASI 

 
Odamız üyelerine 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Covid-19 
aşılama sürecinin başlamış olduğu, Web sitemiz üzerinden 
duyuruldu ve bu bağlamda 65 yaş üstü üyelerimiz Odamız 
tarafından takvim esasında aşı olmaya davet edildi. 
 
Konu ile ilgili bilgi almak isteyen veya randevu almak konusunda 
problem yaşayan üyelerimizin 0262 322 30 09 No’lu üye destek 
hattımızdan faydalanabilecekleri kendileri ile paylaşıldı. 
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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/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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Şubat ayında Odamızın Ticaret Sicil Servisi ve Mali İşler Servisinden yapılan işlem sayıları: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Evrak Kayıt Birimi Faaliyetleri: 

 

Şubat ayında Odamızda 2.046 adet gelen evrak, 2.406 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.  

2020 yılı Şubat ayında 2.125 adet gelen evrak işlemi yapılmış olup, gelen evrak sayısı 2021 yılı Şubat ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 3 oranında düşüş göstermiştir. 

2020 yılı Şubat ayında 3.125 adet giden evrak işlemi yapılmış olup, giden evrak sayısı 2021 yılı Şubat ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 23 oranında düşüş göstermiştir. 
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Aidat ve Diğer Ödeme 1403 

Belge ve Onaylar 816 

İmza Şahitliği 121 

Mersis Danışma 28 

Tescil ve Ön Kontrol 647 

İDARİ İŞLER SERVİSİ 

 

ŞUBAT AYI SERVİS FAALİYETLERİ 

 



      
 

 
 

 

Faaliyet Raporu –Mart 2021 

 

Kocaeli Ticaret Odası         www.koto.org.tr 
 

 

 

 Meslek Komite Faaliyetleri: 
 
 

- Şubat ayında 22 Meslek Komite toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılarda 147 karar 

ve 12 teklif temenni Yönetim Kuruluna sunuldu. 
 

- Yönetim kurulunda görüşülen Komite kararlarına yönelik değerlendirmeler Komitelere bildirildi 

ve çalışmalar yapıldı. 
 

- (15. Meslek Komitesi) 01.02.2021 tarihinde; eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurumların 

covid-19 salgınına karşı risklerini azaltmak ve kursiyerlerin en az sağlık ve diğer risklerle en iyi şekilde 

eğitim almalarının sağlanması adına Kocaeli İlinde faaliyet gösteren kurumlarla sınırlı olmak üzere özel 

ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri 

sürücü eğitim kursları bünyesinde kapalı ortamda yüz yüze verilmesi istenen teorik ders eğitimlerinin 

kurulunuzun uygun göreceği tarihe kadar “Uzaktan eğitim faaliyeti” ile isteğe bağlı olarak alt yapısı 

kurulu olan kurumlarca verilmesine müsaade edilmesi adına T.C. Kocaeli Valiliği nezdinde girişimlerde 

bulunuldu. 

Ayrıca; 03.02.2021 tarihinde söz konusu konu ile ilgili KOTO Meclis Üyesi Yıldırım YILMAZ ve KOTO 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi BULUT tarafından Vali Yardımcısı Dursun BALABAN ziyaret edildi. 

 

- (12. Meslek Komitesi) 03.02.2021 tarihinde; Dünya genelinde elektrikli araçların hızla fosil 

yakıtlı araçların yerini aldığı, karbondioksit salınımı olmadığından dolayı da çevre kirliliğinin önüne 

geçildiği ve ilerleyen yıllarda elektrikli araçların çok daha fazla kullanılacağı ifade edilmektedir. Hızla 

büyüyen ve gelişen, sürdürülebilir dünya için önemli bir konumda olan elektrikli araçlarla ilgili en büyük 

sorunun şarj istasyonları olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda; İlimizde uygun fiyatlı, hızlı ve kolay 

erişilebilir şarj istasyonlarının sayısının artması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimde 

bulunuldu. 

 

- (12. Meslek Komitesi) 03.02.2021 tarihinde; Ülkemizde son yıllarda artan ara eleman 

sorununun sektörleri oldukça zorladığı, işyerlerinde birçok meslek kolunda çalıştırmak üzere kalifiye 

eleman bulunamadığı, İşkur üzerinden gelen personellerin yetersiz olduğu, meslek okullarının ve 

üniversitelerin iş dünyasının isteklerini karşılayamadığı ve bu yüzden işyerlerinde sürekli bir eleman 

sirkülasyonu olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu ara eleman sorununun çıkış noktasının başında 

tercihlerin geldiği, meslekte ara eleman ihtiyacının nitelikli gençler ile karşılanabilmesi, gençlerin 

mesleki alanda bir gelecek görerek bu alanlarda devam etmek istemesinin teşvik edilmesi ve 

yönlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda; mesleki eğitimi daha ileri noktalara getirmek 
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ve sanayinin merkezi kabul edilen İlimizde de kalifiye eleman açığının artarak devam etmesini 

engellemek adına TOBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bozuldu. 

 

- (2. Meslek Komitesi) 08.02.2021 tarihinde; İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin 

pandeminin etkisiyle proje ruhsat aşamasında ve daha sonra inşaat sırasında yaşanan gecikmelerden 

dolayı zor durumda kaldığı ve olumsuz etkilendiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda; üyelerimizin 

yapmış oldukları inşaat anlaşmalarında sorun yaşamamaları adına Mart ayında yürürlüğe girecek olan 

yeni imar yönetmeliğinin 2021 yılı sonuna ötelenmesi adına T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOBB 

nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

 

- (2. Meslek Komitesi) 08.02.2021 tarihinde; Odamız inşaat alanında faaliyet gösteren üye 

firmaların alanları ile ilgili ihale işleri yapmak istediklerinde, İhale Katılım Şartları arasında bulunan İş 

Deneyim Belgesini ibraz etmeleri gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu belgenin alımı sırasında yaşanan 

sıkıntı ile ortaya çıkan olumsuz durumların ortadan kaldırılması adına TOBB nezdinde girişimlerde 

bulunuldu. 

 

- (2. Meslek Komitesi) 08.02.2021 tarihinde; İnşaatlarda şantiye şefliğinin makine ve inşaat 

teknikeri, inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi gibi proje ve inşaat mühendislerine verildiği, 

mahkeme kararı ile inşaat şantiye şefliklerinin sadece inşaat mühendisleri ve mimarlara bırakıldığı 

belirtilerek bu sistemin uygulanmasının gerekli ihtiyacı karşılamasının mümkün olmadığı ve istihdamı 

azalttığı ifade edilmektedir. Söz konusu olumsuz durumların ortadan kaldırılması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması adına T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

ve TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

 

-  (22. Meslek Komitesi) 10.02.2021 tarihinde; 22. Meslek Grubunda faaliyet gösteren sigorta 

şirketlerinin katılımı ile Yangın Sigortası Ürün Eğitimi zoom programı üzerinden gerçekleştirildi. 

 

- (11. Meslek Komitesi) 10.02.2021 tarihinde; tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 

11. Meslek Komitesi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının eş meslek komitesiyle müşterek toplantı 

zoom programı üzerinden gerçekleştirildi. 

 

- (15. Meslek Komitesi) 12.02.2021 tarihinde; yüz yüze eğitimin 15 Şubat 2021 tarihinde açılması 

beklentisine istinaden aşılamada eğitim personellerinin öncelikli meslekler grubuna alınması adına T.C. 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı nezdinde 

girişimlerde bulunuldu. 

 

- (3. Meslek Komitesi) 16.02.2021 tarihinde; yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak 

amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik sağlanacak 1 yıl geri ödemesiz, TCMB politika faiz 

oranına endeksli, faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek kredinin 

sağlanacağı gündeme gelmiştir. Kredinin imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla 

yatırım yapacak firmaların başta olmak üzere faydalanacağı ifade edilmiştir. Ekonominin canlanması ve 

istihdamın arttırılması amacıyla söz konusu gündemde olan kredinin sektör gözetmeksizin, yatırım 

yapmak isteyen tüm firmalara sağlanması adına TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

 

- (3. Meslek Komitesi) 16.02.2021 tarihinde; Pandemi döneminde uygulanan mevcut 

kısıtlamalardan yerel esnaflarımızın mali açıdan daha fazla olumsuz etkilendiği konusu dile getirilmiştir. 

Diğer yandan özellikle kış döneminde kayak merkezlerinde ki yoğunluk ile büyük ölçekli fabrikalarda 
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çalışanların aynı anda yemekhanelerinde yediği yemekler göz önüne alınması, bahsi geçen yerlerde 

alınan tedbirler ile faaliyetlerin aksatılmadan devam ettirildiği görülmüştür. Bu sebeple, kısıtlama 

nedeniyle faaliyetlerine ara verilen yerel esnaflarımızın da sıkı denetimlere tabi tutulmak kaydı ile 

faaliyete geçebilmesinin sağlanması adına TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

 

- (15. Meslek Komitesi) 19.02.2021 tarihinde; Sürücü Kursları ve Özel Okullardan her yıl Ocak 

ayında Bakanlık Ruhsat Harcı alınmaktadır. Söz konusu harcın, ruhsatlarında hiçbir değişiklik 

olmamasına rağmen belirtilen kurumlardan düzenli olarak alınması sektörü olumsuz yönde 

etkilemektedir. İş bu sebeple, özel okul ve sürücü kurslarından her yıl alınan ruhsat harçlarının bir defa 

olacak şekilde alınması, bu nedenle de söz konusu harcın 2021 yılı itibariyle kaldırılmasının sağlanması 

adına TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu. 

 

- (11. Meslek Komitesi) 26.02.2021 tarihinde; daha önce Sakarya TSO ile gerçekleştirilen 

müşterek toplantıda almış oldukları kararda Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Ticaret ve 

Sanayi Odalarının sağlık sektöründe faaliyet gösteren meslek komitelerinde katılımıyla tanışmak, 

sektörle ilgili fikir alışverişinde bulunmak, mesleki sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmek ve ortak 

çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla zoom programı üzerinden müşterek meslek komite toplantısı 

gerçekleştirildi. 

 

 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 yürütülerek; yeni başvurular alındı. 

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

- 21.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen Sağlık Sigortası Ürün Eğitiminin değerlendirilmesi 
amacıyla anket çalışması yapıldı. 

- 20.01.2021 tarih 31370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Oda/Borsa Muamelat Yönetmeliği 
ile Bütçe-Muhasebe Yönetmeliği değişikliğine ilişkin bilgilendirme semineri 17.02.2021 tarihinde 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde zoom programı üzerinden gerçekleştirilmiş olup; söz 
konusu seminere katılım sağlandı. 

- Pandemi döneminde kademeli normalleşme sürecinde cafe ve restoran işletme yetkililerinden 
görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 22.02.2021 tarihinde istişare toplantısı gerçekleştirildi. 

- 25.02.2021 tarihinde; TOBB ile Ziraat Bankası arasında yapılan “Güvenli Ticaret Sistemi - 
Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” protokolü kapsamında, Ziraat Bankası tarafından ürünün 
tanıtımı amacıyla webinar programı gerçekleştirildi. Söz konusu programın organizasyon çalışmaları 
yürütüldü. 

- T.C. Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mutabakat komitesinde yer 
alması talebi ile ilgili Odamıza gönderilen temsilci yazısına istinaden çalışmalar yürütüldü. 

- T.C. Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tüketici İl Hakem Heyetinde 
yer alması talebi ile ilgili Odamıza gönderilen temsilci yazısına istinaden çalışmalar yürütüldü. 
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- T.C. Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekmek fiyat tarifesi 
komisyonunda yer alması talebi ile Odamız göndermiş olduğu temsilci yazısına istinaden çalışmalar 
yürütüldü. 

- Kocaeli Kent Konseyi 10. Yürütme Kurulu ile 10. Olağan Genel Kurulunda yer alması talebi ile 
ilgili Odamıza gönderilen temsilci yazısına istinaden çalışmalar yürütüldü. 

- T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 
komisyonda yer alması talebi ile Odamız göndermiş olduğu temsilci yazısına istinaden çalışmalar 
yürütüldü. 

- T.C. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli Koruma Kurulları Bürosu bünyesinde oluşturulan 
Koruma Kurulunda yer alması talebi ile Odamız göndermiş olduğu temsilci yazısına istinaden çalışmalar 
yürütüldü. 

- T.C. Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Afet Risk Azaltma 
Planı (İRAP) Çalışma Grubunda yer alması talebi ile Odamız göndermiş olduğu temsilci yazısına 
istinaden çalışmalar yürütüldü. 

- Şubat ayı içerisinde yeni kayıt olan 127 Odamız Üyesine kuruluş sms’i gönderildi. 
 
 

 

 
Şubat ayı itibariyle, 122 firma ya da kuruluşun Odaya kayıt işlemi gerçekleştirilirken, 46 firma ya da 
kuruluşun ise kayıt silme işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 
Şubat ayında kayıt yaptıran firma ya da kuruluşların; 61’i Limited Şirket, 15’i Anonim Şirket, 17’si Şahıs 
Firması, 14’ü Limited Şirket Şubesi, 15’i Anonim Şirket Şubesi’dir. 
 
Aynı ay içerisinde kaydını sildiren firmaların ise; 9’u Limited Şirket, 2’si Anonim Şirket, 15’i Şahıs Firması, 
5’i Limited Şirket Şubesi, 3’ü Anonim Şirket Şubesi, 1’i Şahıs Şubesi ve 1’i Banka Şubeleri’ dir. 
 

2021 Şubat Ayı İtibariyle Açılıp Kapanan Şirket İstatistikleri  
(Oda Kaydı Verilerine İstinaden Şirketlere Göre Dağılım) 

 
 

Açılan Şirket Sayısı 
2020 

Şubat 

2021 

Şubat 
Kapanan Şirket Sayısı 

2020 

Şubat 

2021 

Şubat 

Şahıs Firması 20 17 Şahıs Firması  7 25 

Limited Şirket 68 61 Limited Şirket  23 9 

Limited Şirket Şubesi 18 14 Limited Şirket Şubesi  7 5 

Anonim Şirket 6 15 Anonim Şirket  5 2 

Anonim Şirket Şubesi 14 15 Anonim Şirket Şubesi  5 3 

Şahıs Şubesi   - Şahıs Şubesi  - 1 

Banka Şubesi  - - Banka Şubesi  - 1 

Kollektif Şirketler  - - Kollektif Şirketler  - - 

Kollektif Şirketler Şubesi  - - Kollektif Şirketler Şubesi  - - 

Kooperatifler  - - Kooperatifler  - - 

Komandit Şirketler  - - Komandit Şirketler  - - 

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

TOPLAM 126 122 TOPLAM 47 46 

 
2021 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Oda Sicil Servisi tarafından; 1.152 adet Faaliyet Belgesi, 67 adet Oda 
Kayıt Sureti, 40 adet Sicil Tasdiknamesi, 15 adet Ortaklık Durum Belgesi, 1 adet Suret Tasdiki, 41 adet 

SİCİL SERVİSİ 
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Firma Durum Belgesi, 2 adet Yetki Belgesi, 77 adet İhale Yasaklılık Belgesi ve 3 adet Sicilden diğer belge 
düzenlenmiştir. 
 
Aynı ay itibariyle yapılan Muhtelif Tescil İnceleme ve Tescil Adedi 356 olmuştur. Aynı ay itibariyle servis 
tarafından 459 adet ilgili kurumlara bilgilendirme amaçlı yazı gönderilmiştir.  
 
12 adet BAĞ-KUR formu onaylama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 
Oda Sicil Servisi tarafından hazırlanan 1 Mart 2021 tarihli rapora göre, aynı tarih itibariyle Faal Üye 
sayısı 9.098, tasfiye halindeki üye sayısı ise 477 olarak gerçekleşmiştir. 
 

  
 
 

 

 4 Muhtelif kuruluşun talep ettiği 5 kalem malzemenin fiyat araştırması yapılarak ilgililere bilgi 
verildi. 

 Ay içerisinde İç Ticaret Servisince 8 adet yazışma yapılmıştır. 

 Ay içerisinde 1 adet Sigorta Levha Kayıt işlemi yapılmıştır. 

 35 adet “K” türü yetki belgesi düzenlendi. 

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

 368 adet araç ilavesi işlemi yapıldı. 

 58 adet araç düşümü işlemi yapıldı. 

 Ay içerisinde 10 adet devir işlemi yapıldı. 

 Ay içerisinde 5 adet dönüşüm işlemi yapıldı. 

 453 adet sayısal takograf başvurusu alındı. 
 

 
 

 
 

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan proje 

eğitimleri sürdürülmektedir. 

 İhracat Destek Ofisi kapsamında 11 işletmeye dış ticaret süreçleri ve devlet destekleri 

hakkında bilgi verildi. 

 Ticaret Borsası ile ilgili TOBB yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlandı. 

 Dış Ticaret Bülteni hazırlandı,  web sitesinde yayınlandı. 

 İhracat Destek Ofisleri eğitimine katılım sağlandı.  

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

 İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve Pandemi döneminde yayınlanan genelgeler web sitesinde 

yayınlandı. 

 İş Makinesi, Kapasite Raporu, Bilirkişi, Yerli Malı ve Fiili Tüketim Belgesi konularında 

bilgilendirme yapıldı. 

 Kocaeli’de bulunan öğrenci yurtlarının Odamızda gerçekleştirdiği toplantıya katılım sağlandı. 

 TOBB100’e giren Odamız üyelerine dış ticaret destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 

 Sanal Fuar gerçekleştirilmesi ile ilgili görüşmeler organize edildi. 

 Resmi Gazete’de üyelerimizi ilgilendiren konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

 Kosova- Arnavutluk ikili iş görüşmeleri etkinliği ile ilgili hazırlıklar yapıldı. 

İÇ TİCARET SERVİSİ 

 

ARAŞTIRMA VE DIŞ TİCARET SERVİSİ 
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 Tacikistan Büyükelçisi’nin Odamızı ve üyelerimizi ziyaretine iştirak edildi. 

 Azerbaycan İş Gezisi ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 

 Komitelerden gelen talepler için çalışmalar yapıldı.  

 Yurtdışından iletilen talepler ilgili üyelerimize aktarıldı. 

 Yatırım Teşvik Sistemi ve diğer Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri hakkında üyelere 

bilgilendirme yapıldı.  

 Ülkemiz ve ilimiz ekonomik verileri hakkında rapor hazırlandı. 

 Kuveyt ülke raporu hazırlandı, web sitesinde yayınlandı. 

 Rakamlarla Kocaeli 2021 yazıları hazırlandı, kurumlara gönderildi. 

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

 Başkan Meclis Konuşması hazırlandı. 

 Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı gerçekeleştirildi. 

 Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları duyuruldu ve 

sertifikalar teslim edildi.  

 Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen webinarlara katılım sağlandı. (Ülke Toplantılar, İş 

Konseyi Toplantıları, Turizm vb.) 

 Ticaret Bakanlığı Ticaret Müşavirlerimizle Sohbetler Etkinliklerine katılım sağlandı. 

 Kahve Standardı ve sektör ile ilgili bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar raporlandı. 

 140. Sayılı İş Dünyası yayını hazırlandı. 

 Kahve Sektörü Toplantısı gerçekleştirildi. 

 "PANDEMİDE BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK" yaptığımız tüm başvuru yazıları ile ilgili rapor 
hazırlandı. 

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

 Kapasite Raporu başvurusunda bulunan firmalara ziyaret gerçekleştirildi. 

 P plakalı servis araçlarının yol izin belgeleri düzenlendi. 

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

 EBYS sistemi üzerinden servisimizin evrak takibi ile ilgili çalışmalar sürdürüldü. 

 Kandıra Manda Yoğurdu Coğrafi İşaret süreci ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Coğrafi işaret ile 
ilgili bildirimler EPATS sistemi üzerinden gönderildi. 

 Resmi Gazete günlük olarak takip edilerek kurumumuz ve üyelerimiz ile ilgili hususlar gözden 
geçirildi. 

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

 Üyemizden gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi talebi hakkında girişimlerde bulunuldu. 
 

Şubat ayı itibariyle Odamız kanalıyla toplam (46.753.486,84 TL) 5.238.779,41 Euro değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. Şubat ayı itibariyle yapılan ihracatın yüzde %32’si Suriye Arap Cumhuriyeti(Suriye)’ne, 
%11’i İtalya’ya, %6’sı Hollanda’ya, %6’sı Romanya’ya, %6’sı Bulgaristan’a ve %39’u diğer ülkelere 
yapıldı. 

2020 yılı Şubat ayında Odamız aracılığıyla (68.865.316 TL) 12.655.032 Euro değerinde ihracat 
gerçekleşirken, 2021 yılı Şubat ayında yüzde % 58,60 oranında düşüş ile 5.238.779,41 Euro değerinde 
ihracat gerçekleştirildi. 

Odamız aracılığıyla yapılan ihracatta, 2020 yılı Aralık ayına göre % 51,71 oranında artış görülmektedir. 
Odamız aracılığıyla yapılan ihracat 2020 yılı Aralık ayında 3.453.121 Euro olarak gerçekleşmişti. 
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2020 Yılı Şubat 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; Şubat ayında 
MEDOS üzerinden, 28 adet Menşe Şahadetnamesi, 22 adet A.TR Serbest Dolaşım Belgesi, 112 adet 
EUR.1 Dolaşım Belgesi, 1 Adet Form A Menşe Belgesi, 3 Adet EUR.MED ve 2 adet Menşe (Malezya) 
Dolaşım Belgesi onaylandı. 

 
41 Adet İş Makinesi Tescili, 12 adet P Plaka,  11 adet Kapasite Raporu, 2 adet Ekspertiz Raporu, 1 adet 
İmalat Yeterlilik Raporu ve 12 adet Yerli Malı Belgesi 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 
 

32%

11%

6%6%
6%

39%

Satışlar

ROMANYA İTALYA

BULGARİSTAN HOLLANDA

Suriye Arap Cum. (Suriye) Diğer

Aylar 

(Bin 

Euro) Aylar 

(Bin 

Euro) 

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 

Haz.20 11.118 Ock.21 2.520 

Tem. 20 2.498 Şbt.21 5.238 


