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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. 
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Kontrollü normalleşme döneminde uygulamaya alınan 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Kocaeli 
Valisi 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. 
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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 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.  
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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 
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 
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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, 
inanıyorum ki görüşlerinizle çalışmalarımıza ışık 
tutacaksınız” dedi. 

 

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 
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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.  
 
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.  
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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.  

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. 

 
 

https://starkocaeli.com/etiket/kocaeli
https://starkocaeli.com/etiket/ali-korkmaz
https://starkocaeli.com/etiket/maske
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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.  

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 
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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. 
 

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. 
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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, 
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.  
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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 
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 
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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 
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takip edilen 5. İnternet sitesine sahip olduğu bilgileri paylaşıldı. Söz konusu ziyarette ortak sorunlar ve 
çözüm önerileri de dile getirildi. 
 

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. 
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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. 

 “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.  
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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.  

 

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. 

 

SANAYİ SİCİL KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanu’nun 2. 
Maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi 
siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi 
almaları zorunluluktur. 

Yine aynı Kanunun 5. Maddesi hükmü uyarınca 
da bu işletmeler senelik faaliyetlerini 
içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi 
sonundan itibaren 4 ay içerisinde Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle 
yükümlüdürler. 

Bu çerçevede sanayi siciline kayıtlı olan 
işletmelerin 2020 yılına ait Yıllık İşletme  

 

Cetvellerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
yayımlanan SGM 2014/11 nolu Tebliğin 11. 
Maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık 
Web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden 
elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. 

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine 
getirmeyenlere aynı Kanunun ilgili maddeleri 
uyarınca 2021 yılı içinde belirlenen 1.730 
TL idari para cezası uygulanacağından, ilgililerin 
cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından 
Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2021 tarihine 
kadar vermeleri önem arz etmektedir. 
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IRAK'A İHRACATTA SEVK ÖNCESİ İNCELEME HUSUSUNDA 

YETKİLENDİRİLEN FİRMALAR  

 Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 

bilgiye göre Irak’a ihracatta Sevk 

Öncesi İnceleme ile ilgili 2 Mart 

2021 tarihi itibariyle Intertek 

Int. ve HQTS China firmalarının yetkilendirildiği 

belirtilmiştir. Buna ilaveten 3-4 Mayıs 2018 

tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Irak 18. 

Dönem Karma Ekonomi Komisyonu 18. Dönem 

Toplantısı’nda, Türk Standartları 

Enstitüsü’nün (TSE) sevk öncesi incelemeyi 

yapan tek kuruluş olması hususunda mutabık 

kalındığı ifade edilmiştir.  

KOOPERATİFLERİN OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTILARI  
 

Kooeratiflerin olağan genel kurul toplantıları 
kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve 
ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek 
amacıyla 30.04.2021 sonrasına ertelenmiştir. 
Ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu 
tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31.07.2021 
tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların 
görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme 
süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula 
kadar devam edecektir. 

Bu süre içerisinde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla 

sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı 
yapan organda olmak üzere, ilin toplantı 
tarihinde "çok yüksek riskli" grupta yer 
almaması ve toplantıya ilgili Valilikçe izin 
verilmesi halinde olağan veya olağanüstü genel 
kurul toplantıları yapılabilecektir.  

 

Yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul 
toplantıları, 2020 yılı olağan genel kurul 
toplantıları ile ayrı ayrı yapılabileceği gibi 
birleştirilerek de yapılabilecektir.  

 

2021/8 SAYILI KOLAY İHRACAT NOKTALARI GENELGESİ  

 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi 
kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin yayımlanan; 2021/8 Sayılı Genelge ekinde yer alan 
kılavuza, www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-

statusu/belgeler adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

UBAK ÇALIŞTAYI 

 

UBAK izin belgesi dağıtım 

kriterlerinin yeniden 

değerlendirilmesi amacıyla, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

yetkililerinin katılımıyla – 

COVID-19 salgını da dikkate alınarak video 

konferans yöntemiyle- Birliğimiz 

koordinasyonunda UBAK Çalıştayı 

düzenlenecektir. 

Bu kapsamda, 20 Nisan 2021 tarihinde saat 

14:00’de gerçekleştirilmesi planlanan söz 

konusu Çalıştayın daha verimli olabilmesini 

teminen UBAK belgelerine ilişkin görüş, talep 

ve soruların 6 Nisan 2021 tarihine kadar ilgili 

Bakanlığa iletilmek üzere Birliğimize 

gönderilmesi ve Çalıştaya katılacak olan 

Odanız/Derneğiniz üyesi katılımcıların isim ve 

iletişim bilgilerinin (e-posta adresleri) belirtilen 

sürede Birliğimize iletilmesi gerekmektedir. 

http://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
http://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
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EGE AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ 

T.C. Kocaeli Valiliği İl Sanayi Ve Teknoloji 
Müdürlüğü'nden alınan yazıda, salgın günleri 
sonrası tedarik zincirinin yara aldığı, Ar-Ge ve 
üretimin daha da önem kazandığı bu süreçte, 
bölgeye ve dolayısıyla ülkemizin teknolojik 
bilimsel gelişimi ile ekonomimize ivme 
kazandırması beklenen Ege Ar-Ge İnovasyon 
Zirvesi'nin 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde, 
İzmir Kaya Termal Otel & Kongre Merkezinde 
yapılacağı bildirilmektedir. 
 

Ege Bölgesinde sayıları 121'i aşan Ar-Ge 
Merkezleri, sayıları 80'i bulan Tasarım 
Merkezleri başta olmak üzere, Teknoparklar ve 
Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan 
firmaların önceki yıllarda ürettikleri, üretimini 
planladıkları, prototipini geliştirip patentini 
aldıkları ve üretimine başlayacakları, en 
inovatif ürünlerin sergileneceği bir platform 
olması öngörülen Ege Ar-Ge İnovasyon 
Zirvesi'nin 2021 yılı teması, "Global Üretim 
Teknolojileri ve Tedarik Zinciri" olarak 
belirlenmiştir. 
 

Birinci günü Bakanlar, milletvekilleri, protokol, 
bürokratlar, profesyoneller, yurtiçi ve yurtdışı 
yatırımcılar ve sanayicilere, ikinci günü halka 
açık olacak Zirvede 10 panel, 4 konferans, 12 
sektör toplantısı düzenlenecektir. Zirve 

hakkında detaylı bilgi ve kayıt için iletişim 
bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İletişim ve Zirve Kayıt  

 
Nurhan FİDAN Zirve İletişim Koordinatörü  
Telefon: +90 555 559 58 92, +90 532 621 35 35, 
+90 232 483 29 29  
Fax: +90 232 425 78 66  
E-mail: nurhanfidan@egekakinma.org, 
info@egekalkinma.org., 
egeargeinovasyonzirves@gmail.com  
Web 
sayfası: www.egekalkinma.org, www.argeinov
asyonzirvesi.com 

  

 

VERİMLİLİK İŞLERİ  
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından, verimlilik 
uygulamalarının başta 
işletmeler olmak üzere 
toplumun her kesiminde 
bilinmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
olarak 2014 yılından itibaren 

Verimlilik Proje Ödülleri yarışması 
düzenlenmektedir. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri 
yarışmasının son başvuru tarihi 15 Mayıs 2021 
olup başvuru http://vpo.sanayi.gov.tr 
adresinden yapılabilmektedir. 

 

AĞLARA ÜYELİK DESTEĞİ  
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 
tarafımıza iletilen yazıda; TÜBİTAK Uluslararası 
İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik 
Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve 

Esaslar kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 
yılında başvuruya açılan “Ağlara Üyelik 
Desteği” ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı 
(AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak 

http://www.egekalkinma.org/
http://www.argeinovasyonzirvesi.com/
http://www.argeinovasyonzirvesi.com/
http://vpo.sanayi.gov.tr/
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proje konsorsiyumlarına dahil olunmasında 
doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP 
önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara 
üyeliğin teşvik edilmesinin amaçlandığı 
belirtilmektedir. 
 

Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 
yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara Üyelik 
Desteği” programı üzerinden alınacak olup 
takvim aşağıdaki gibidir:  
 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 15/03/2021 saat 
12:00  
Başvuru Son Tarihi    : 30/04/2021 saat 17:00 
 E-imza için Son Tarih  : 07/05/2021saat 17:00  

 

Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 
2020 yılında kabul edilmiş destek başvurusu var 
ise yapacağı başvuru “2028 - Ağlara Üyelik 
Desteği - Devam Eden Üyelik” programı 
üzerinden alınacak olup takvim aşağıdaki 
gibidir:  
 

Başvuru Başlangıç Tarihi  : 01/04/2021 saat 
12:00 
Başvuru Son Tarihi  : 30/04/2021 saat 17:00  
E-imza için Son Tarih : 07/05/2021saat 17:00  

 

Destek ile ilgili hedef kitleyi, Türkiye’de faaliyet 
gösteren üniversiteler, kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar ve ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) 
oluşturmaktadır. Değerlendirme süreci son 
başvuru tarihinden itibaren toplu halde 
başlatılacak olup başvurunuzun sağlıklı bir ön 
inceleme aşamasından geçmesi için başvuru 
son tarihinin beklenmemesi önerilir. 
Başvurularınızı çevrimiçi ve elektronik imzalı 
olarak http://destekler.h2020.org.tr/ 
adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Desteğe 
ilişkin detayları bulabileceğiniz duyuru ve 
desteğe konu ağ listesi için lütfen tıklayınız. 
Destek programı hakkındaki sorularınızı 
aglarauyelik@tubitak.gov.tr adresine 
iletebilirsiniz. 

 

FRANSA'YA İHRACAT YAPACAK FİRMALARIMIZA UYARI 
 

Aralarında oldukça 
büyük ölçeklilerin de 
bulunduğu Türk 
firmalarından, Fransa'ya 

ihracat yaparken dolandırıldıkları yönünde 
şikayetlerin Lyon Ticaret Ataşeliğimize ulaştığı 
bildirilmektedir. 
 

Söz konusu dolandırma işlemi kapsamında; e-
posta üzerinden kendilerini pazarda tanınmış 
veya sektöründe başarılı bir firmanın dış ticaret 
temsilcisi olarak gösteren kişilerin 
firmalarımızla irtibata geçtiği, bahse konu 
kişilerin firmalarımızla irtibata geçerken 
belirtilen firmanın uzantısına sahip bir e-posta 
adresi kullandığı, daha sonra gerek e-posta 
gerekse telefon yoluyla firmalarımızla pazarlık 
yaptığı ve alım için anlaşmaya vardığı, Türk 

firmalarının ürünleri gönderdiğinde 
kendilerinin teslim aldığı ve teslim fişine söz 
konusu Fransız firmasının mührünü dahi 
bastığı, ürünleri teslim alan kişiler ile daha 
sonra irtibata geçilemediği ve satışın bedelinin 
hiçbir zaman firmalarımıza ödenmediği 
belirtilmektedir. 
Firmalarımızın sadece kendileriyle irtibata 
geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin 
Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının 
olmasına ve yapılan tekliflerde veya 
sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün 
kullanılmasına güvenmemeleri; firmalarımızın 
belirtilen Fransız firmasının genel merkezini 
arayarak kendilerine ulaşan ve ürün almak 
isteyen kişilerin çalışanları olup olmadıklarını 
kontrol etmelerinin de önemli olduğu ifade 
edilmektedir. 

İLAVE DESTEK ORANLARI  
 

3463 Sayılı Mal İhracatına 

Yönelik Devlet Desteklerinde 

Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde 

Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek 

Sağlanması Hakkında Karar ile hedef ülke ve 

sektörlerde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik 

ilave destek oranları belirlenmiştir. 
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Hedef sektörlerin NACE kodları ve değiştirilen 

mevzuat hükümleri karşılaştırma tabloları 

www.koto.org.tr web sayfamızda yer almakta  

 

olup Ticaret Bakanlığı desteklerine yönelik 

güncel bilgilerin aşağıda verilen linkler 

üzerinden de takip edilmesi mümkündür. 

Ticaret Bakanlığı desteklerine yönelik web 

siteleri; 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-
destekleri 
https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-
kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati 

 

KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN GOOGLE PLATFORMU 
 

KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik 

olarak, internetteki varlıklarını 

oluşturması, müşterilerine farklı 

dijital kanallar üzerinden satış 

yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine 

yardımcı olmak amacıyla “Küçük İşletmeler İçin 

Google” projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda 

Birliğimiz ve Google işbirliğinde “Küçük 

İşletmeler İçin Google” platformu kullanıma 

sunulmuştur.  

Platforma ilişkin detaylı 

bilgiye https://smallbusiness.withgoogle.com

/intl/tr_tr/#!/  adresinden erişilebilmektedir. 

Birliğimiz ve Google işbirliğinde kullanıma 
sunulan platformda KOBİ’lerin dijital 
ekonomiye uyum sağlaması ve bu alanda 
güçlendirilmesi için gerekli ürün ve çözüm 
önerileri tek bir platform üzerinden adım adım 
açıklanmaktadır. 

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 

ARAŞTIRMASININ ÜYELERE DUYURUSU VE KATILMA 

TALEBİ  
 
İstanbul Sanayi Odası, geleneksel olarak her yıl 
Türkiye'nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nu belirleyerek kamuoyunun bilgisine 
sunmaktadır. 
  
2020 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması'na katılabilme alt sınırı net 
üretimden satışlarda 150 milyon TL olarak 
tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel 
kriter olarak alınan net üretimden satışlar 
büyüklüğünün Kurumlar Vergisi Beyannamesi (  
 
 

 
E- beyanname ) ile tutarlı olması 
gerekmektedir.Net üretimden satışları 150 
milyon TL’yi aşan ve 2020 yılı Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılmak 
isteyen kuruluşların; 
www.iso500.org.tr adresinde yer alan “Anket 
Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak anket 
bilgilerini doldurmaları ve mali mühür 
uygulaması ile Kurumlar Vergisi 
Beyannamesini( E- beyanname) 4 Mayıs 
2021 tarihine kadar sisteme yüklemeleri 
gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.koto.org.tr/
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri
https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati
https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati
https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/
https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/
http://www.iso500.org.tr/
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EMLAK DANIŞMANLIĞI SEVİYE 5 SINAVI ODAMIZDA 

GERÇEKLEŞTİRİLİYOR 
 
 

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu olan 

Odamız üyelerinin her türlü konuda 

bilgilendirmeye ve yaşanan tüm gelişmelerden 

anında haberdar etmeye devam ediyor. 

Bilindiği gibi taşınmaz ticaretine dair 

düzenleme 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan karara 

göre bu karar kapsamında taşınmaz ticaretiyle 

iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması 

gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 

2020’ye kadar uzatılmış olup,  Yönetmelik, 5 

Aralık 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe 

girmişti. 

Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar ve Ticaret 

İl Müdürlükleri’nden Yetki Belgesi almayan 

emlak yetkilileri 31/08/2020 itibariyle emlak 

satışı yapamayacak olup, emlak ticareti 

yapanların temsile yetkili kişilerinden en az 

birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu 

emlak danışmanı (Seviye 5 veya seviye 4) ulusal 

yeterliliğine dayalı Mesleki Yeterlilik Belgesine 

sahip olması gerekmektedir. 

Bu bağlamda “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve 

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı” 

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 

sınavı Odamız - TOBB MEYBEM işbirliğinde 

öncelikle üyelerine ve daha sonra ilimiz de 

emlakçılık yapmak isteyen ancak mesleki 

yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik Şubat 

ayında 4. Kez düzenlemiştir. İki aşamalı 

gerçekleştirilen sınav önce katılımcıların 

bilgilendirilmesi ile başlıyor, ardından teorik 

sınav ve performans sınavı uygulanarak devam 

ediyor. Odamızda, bu sınava giremeyen veya 

başarısız olan adaylarımıza yönelik olarak da 

Nisan ayı içerisinde tekrar sınav 

düzenlenecektir. 

Nisan Ayı içerisinde gerçekleştirilecek sınava 

girmek isteyen adaylarımız detaylı bilgiye 

aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirler. 

Başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir; 

-          Başvuru formu  
-          2 adet vesikalık fotoğraf, 
-          1 tane kimlik fotokopisi, 
-          Sınav ücretinin yattığında dair dekonttur. 
 
Ayrıca 

 Adaylar yazılı ve uygulama olmak üzere 2 
aşamada sınava girmektedir. 

 Ücret yatıran adayların 2 defa sınava girme 
hakkı olacaktır. 

 Yazılı ve uygulama sınavları Odanız hizmet 
binasında yapılacaktır. 

 Sorumlu emlak danışmanı seviye 5 - 800,00 
TL 

 Başarılı olan adaylardan sınav sonuçlarının 
açıklanması sonrasında 200,00 TL belge 
ücreti talep edilecektir. 

  
Ayrıntılı bilgi için iletişim 
Tel: 0262 322 30 10 dahili 121 
Mail: buse.gokbayrak@koto.org.tr 

mailto:buse.gokbayrak@koto.org.tr
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KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE ODAMIZ 

WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

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

 

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI İŞYERLERİNDE/OFİSLERDE  

ASILMASI GEREKEN BROŞÜR 

Koronavirüs kapsamında kapalı işyerlerinde/ofislerde alınması gereken önlemlere ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Resmi Adı: Hollanda Krallığı 
Nüfus: 17.231.000 (IMF 2019) 
Dil: Felemenkçe, Frizce (Frizya'da), Papiamento 
(Bonaire'de), İngilizce (Sint Eustatius ve Saba'da) 
Yüzölçümü: 41.528 km2  
Başkenti: Amsterdam (Hükümet Merkezi Lahey) 
Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi, Parlamenter 
Demokrasi 
Devlet Başkanı: Kral Willem-Alexander  
Para Birimi: Avro (€) 
 

Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) 
oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda Batı 
Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. 
 
Kral, Devletin başıdır. Bağlı Bölgeler Aruba ve Antiller’de Kral tarafından atanan valiler bulunmakta 
olup, Kraliyetle ilgili konular görüşülürken bu Bölgelerin Bakanları da toplantılara katılmak üzere, 
Hollanda Bakanlar Kurulu’nda yer almaktadır. Hollanda, parlamento esasına dayalı anayasal bir 
monarşidir. Devlet yapısında “yasama” Kral, Parlamento ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşmaktadır. 
 
Hollanda hem topraklarında hem de Kuzey Denizinde olmak üzere zengin doğalgaz rezervlerine 
sahiptir. Ülkenin doğalgaz sektörü petrol sektöründen çok daha büyüktür. Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında en büyük doğalgaz rezervleri, 1959 yılında Groningen yakınlarında bulunmuştur. Yıllar 
boyunca Hollanda, Rusya ile birlikte Batı Avrupa için en önemli doğalgaz tedarikçilerinin başında 
gelmiştir. 
 
Ekonominin ana sektörleri nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmetlerden oluşmaktadır. İmalat 
sanayi Hollanda’da, Almanya, Fransa ve İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinde olduğundan daha az baskın 
durumdadır. Endüstriyel aktiviteler esas olarak gıda işleme, kimyasallar, petrol işleme ve elektrikli 
makineler üzerine yoğunlaşmıştır. Bilgi iletişim teknolojileri sektörü halen GSMH artışına %20 civarında 
katkıda bulunmaktadır. Tarım ve gıda ile kimyasallar gibi daha geleneksel sektörlerde biyoteknoloji 
giderek artan önemde bir rol oynamaktadır. Oldukça dışa açık olan ekonomi dış ticarete ve finansal 
hizmetlere bağımlıdır. 
 
TÜRKİYE’NİN HOLLANDA’YA İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET DENGESİ 

2017 4.190.305.465 3.856.922.350 8.047.227.815 333.383.115 

2018 5.100.743.942 3.448.908.997 8.549.652.939 1.651.834.945 

2019 5.761.921.452 3.20.298.5035 8.964.906.487 2.558.936.417 

2020 5.195.418.399 3.628.592.954 8.824.011.353 1.566.825.445 
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Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2021 
 
 
Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9,6, ithalat %9,4 arttı 
 
 Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat %9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 
  
Ocak-Şubat döneminde ihracat %5,9, ithalat %1,4 arttı 
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %5,9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat %1,4 artarak 37 milyar 388 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 
 
Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %9,7, ithalat %17,9 arttı  
 
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Şubat ayında %9,7 artarak 13 milyar 955 
milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi. 
 
Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %17,9 artarak 13 milyar 172 milyon 
dolardan, 15 milyar 531 milyon dolara yükseldi. 
 
 Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 224 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,7 artarak 30 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu 
ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,6 oldu.  
 
Dış ticaret açığı Şubat ayında %8,7 arttı 
 
Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 3 milyar 36 milyon dolardan, 
3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Şubat ayında %82,8 iken, 
2021 Şubat ayında %82,9'a yükseldi. 
 
Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde %15,9 azaldı 
 
Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %15,9 azalarak 7 milyar 548 milyon dolardan, 6 milyar 350 
milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde %79,5 iken, 2021 
yılının aynı döneminde %83,0'a yükseldi. 
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İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Şubat 2021 

 

 
 
Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,2 oldu  
 
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Şubat ayında imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık 
ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu. 
  
Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,0, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu. 
  
Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %75,1 oldu  
 
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Şubat ayında ara mallarının payı %75,1, 
sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %10,9 oldu. 
 
İthalatta, 2021 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı %75,7, sermaye mallarının payı %13,8 ve 
tüketim mallarının payı %10,3 oldu. 
 
Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu 
  
Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 498 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla;  965 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 917 milyon dolar ile ABD, 833 milyon 
dolar ile İtalya, 755 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın 
%31,0'ını oluşturdu. 
  
Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 952 milyon 
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 849 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 778 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 1 milyar 698 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 492 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye 
yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,5'ini oluşturdu.   
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İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

 

ÜLKE  

       TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ 30.04.2021 
 

 

TEKLİF NO  
202100065 

 

NACE KODLARI  20 - Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

  32 - Diğer imalatlar  

 46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
“GUNO Misafir Tesisleri Türkiye olarak, TFM% 80 hurma ve bitki bazlı, 8020 beyaz tuvalet sabunu erişte 

(% 14 nem) satın almak istiyoruz. CIF (İstanbul limanı) veya DAP (Ankara Firma Merkezi) fiyat teklifini 

şartname ve menşei, teslim süresi, ürün ve paket fotoğrafları ile birlikte almak istiyoruz.”  

 

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

gerekmektedir. 

 

İTHALAT 

 

ÜLKE 

       TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ  
31.12.2021 

TEKLİF NO 202100106  

NACE KODLARI  13 - Tekstil ürünlerinin imalatı  

 14 - Giyim eşyalarının imalatı 

“0-12 yaş, bebek ve çocuk tekstil ve giyim ürünleri, bebek elbisesi, bebek hastanesi çıkış seti, tüm bebek tekstil 

ürünlerini hizmetinizle üretmekteyiz.” Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr 

adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 
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İŞ BİRLİĞİ 

 

ÜLKE 

       TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ  
31.12.2021 

TEKLİF NO  
202100104 

 

NACE KODLARI  24 - Ana metal sanayii  

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

 33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 43 - Özel 
inşaat faaliyetleri 

“TSE CE belgeli ürettiğimiz baca sistemleri, mekanik sağlamlığının ve uzun ömrünün yanı sıra yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı olan a ısı 316 ve a ısı 304 kalite paslanmaz çelikten, muhtelif çapı paslanmaz çelikten, 

muhtelif çapı38 / tse ce sertifikalı baca sistemlerimiz yüksek sıcaklıklara dayanıklı, mekanik kararlılığı ve uzun 

ömürlüğünde, 316'dan ısı 304 kalite paslanmaz çeliklere, 11 çaplı stand-up stabilize çeliklere dayanıklıdır.” 

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

gerekmektedir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


