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TOBB ODA - BORSA MÜŞTEREK İSTİŞARE TOPLANTISINA 

KATILDIK 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda / 
Borsa Müşterek İstişare Toplantısı, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında, İkiz Kuleler Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Sektörel ve bölgesel 
sıkıntıların iletildiği toplantıya katılan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, toplantı 
akabinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
bir araya gelerek Kocaeli iş dünyasının talepleri 
ile ilgili konuları paylaştı.  

Başkan Bulut görüşmede, “Kocaelili 
pişmaniyecilere şeker desteği sağlanması, oto 
galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri 
kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri 
satışında yüzde 1 olan KDV'nin yüzde 18'e 
yükseltilmesinin ikinci el fiyatlarına yapacağı 
olumsuz etkiyi gündeme getirerek, bu karardan 
Oto galeri kısmının çıkartılmasını talep etti. 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

İLE KARİYER 

GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA MERKEZİ 

PROTOKOLÜ 

İMZALANDI 
 

 

20 Nisan 2020 tarih ve 31105 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulan 
Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜ KAGEM) 
, Kocaeli Üniversitesi öğrenci adayı, öğrenci, 
mezun ve çalışanlarına; kariyer tercihlerini 
bireysel özellikleri, yetenekleri, becerileri 
çerçevesine uygun, bilinçli bir şekilde 
yapmalarına, iş hayatında veya akademik 
hayatta yönelmek istedikleri alanlarda 
karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine 

yönelik bilgilendirme ve danışmanlık yapmak, 
dinamik, katılımcı bir sosyal çevre 
oluşturmalarına destek olarak, kendi özellikleri 
ve piyasa koşullarına uygun iş olanaklarını 
belirlemek, rekabet gücü yüksek, nitelikli 
bireyler olmalarına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 
 
Bu amaç doğrultusunda şehrimizdeki istihdamı 
arttırmak için Odamız ve Kocaeli 
Üniversitesi’nin karşılıklı işbirliğini ve ortak 
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anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek, Kocaeli 
Üniversitesi’nin öğrencileri-mezunlarına staj ve 
istihdam imkanları sağlamak amacıyla eğitsel 
ve sektörel işbirliğinde bulunmak üzere Kocaeli 
Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile karşılıklı protokol 
imzalandı.  

Protokolün imzalandığı toplantıya Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, 
KOÜ KAGEM Müdürü Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ 
katılım sağladı. 

 

GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ (GTİ) A.Ş. 

GENEL KURULU 

 
 

2005 yılında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile 137 Oda ve Borsanın ortaklığı ile kurulan 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş (GTİ) 
“Yap-İşlet-Devret” modeli çerçevesinde sınır 
kapılarını modernize etmektedir. “Yap-İşlet-
Devret” modeli ile kara sınır kapılarının 
modernizasyonunun Türkiye’de ve Dünyada ilk 
ve tek uygulayıcısı olan GTİ, projelerine 
Türkiye’deki diğer sınır kapıları ile hız 
kazandırmaktadır. 

TOBB İkiz Kuleler bünyesinde yer alan şirket 
merkezinde gerçekleşen Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri (GTİ) A.Ş. Genel Kurulu’na TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Oda ve Borsa 
başkanları katıldı. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut; yeni yönetime 
görevlerinde başarılar diledi. 

 

MARMARA BÖLGESİ 

STRATEJİK PLANLAMA 

ÇALIŞTAYI 

 
 
Bandırma Ticaret Borsası ev sahipliğinde 
Marmara Bölgesi Oda ve Borsalarının 
katılımıyla “Stratejik Planlama Çalıştayı” 
gerçekleştirildi. 
 
Marmara bölgesinde faaliyet gösteren 68 Oda 
ve Borsanın  Genel Sekreterleri ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon 
Sorumluları ve Akreditasyon Kurul Sekreteri 
Özge Karatepe ve Stratejik Planlama 
bölümünden Berker Telek, Odamız İdari İşler 
Şefi Hüseyin AYDIN katılım sağladı. 2 gün süren 
çalıştayda akreditasyon sistemi ve stratejik 
planlama süreçleri ele alındı. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 90. HESAP 

DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
Anonim Şirketinin 
2021 yılı 90. Hesap 
Dönemi Olağan 
Genel Kurul 

Toplantısı, 29 Mart 2022 tarihinde 
gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurula Odamız 
Genel Sekreteri Mert ALNIPAK katılım 
sağlamıştır. 
  
Toplantıda;  
- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2021 
hesap yılına ait raporları ile kâr dağıtımıyla ilgili 
teklif görüşülmüştür. Bilanço, kâr ve zarar 
hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklif 
onaylanmıştır.  
 
- Banka Meclisi üyeleri ve Denetleme Kurulu 
ibra edilmiştir.  
 

- 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 40. 
Maddesinde 7351 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklikler doğrultusunda Bankamız Esas 
Mukavelesi’nin 40. maddesinde değişiklik 
yapılması onaylanmıştır.  
 
- Banka Meclisinin 30 Nisan 2022 tarihi 
bitiminde boşalacak üyeliklerine Sayın 
Prof.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ yeniden, 
Sayın Doç. Dr. Mevlüt TATLIYER, 30 Nisan 2025 
tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere 
seçilmişlerdir.  
 
- Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2022 tarihi 
bitiminde boşalacak üyeliğine Sayın Suat 
SARIGÜL yeniden, 30 Nisan 2024 tarihi bitimine 
kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.  
Genel Kurul Toplantısının tescil edildiğine ilişkin 
ilan, 7 Nisan 2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

 

KAMUYA İŞ YAPAN MÜTEAHHİTLERE “KAMU İHALELERİ 

İÇİN EK FİYAT FARKI DÜZENLEME” TASARISI 
 
Odamız İnşaat Komitesi başta olmak üzere 
sektörün kamuya iş yapan müteahhitler için 
istediği fiyat farkı düzenlemesi için beklenen 
ikinci müjdeli haber de geldi. Yapılan 
açıklamaya göre, 2022 için fiyat farkı ve 
tasfiyeye onay çıktı. 
 
Yaşanan gelişmeler sonrası ivedi bir şekilde 
harekete geçen Odamız İnşaat Komitesi, gerek 
kamuoyundan yaptığı çağrılarla gerekse de 
bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde yaptığı 
girişimlerle, fiyat farkı düzenlemesi ve tasfiye 
onayı talep etmişti. Kamu müteahhitleri için ilk 
düzenlemeden sonra 2022 yılı için ikinci 
düzenleme geldi. Odamız Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi/ aynı zamanda İnşaat Mühendisi 
Abdurrahman Çuhadar konu ile ilgili yaptıkları 
açıklamada, “Kamu ihaleleri için ikinci bir Ek 
Fiyat Farkı getiren düzenleme hayata geçti.  

 
Buna göre; 
• Yeni ek fiyat farkı kapsamında 1/4/2022 
tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası 
üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler 
girmektedir. 
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• 01/01/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) 
gerçekleştirilen kısımlar için; ihale 
dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin 
hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre 
hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak 
artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar 
ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin 
bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda 
hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı 
verilebilecektir (01/04/2022 tarihinden sonraki 
dönemde ek fiyat farkı verilebilmesi imkânı 
getirilmektedir). 
 
• Ek fiyat farkı, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri 
arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen 
kısımlar için verilecektir. 
 
• Ek Fiyat farkı hesaplaması, 1/7/2021 ile 
31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif 

verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 
1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 
ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel 
endeks olarak kabul edilerek yapılacaktır. 
 
• Ek fiyat farkı için yüklenicinin başvuru yapma 
zorunluluğu vardır. 
 
• 1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna 
göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile 
yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden 
yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 
15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) 
yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip 
tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre 
devredilen sözleşmeler için bu fıkra 
kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. 
Sektörümüze hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı. 

 

5. MESLEK GRUBU (MOBİLYA, AĞAÇ İŞLERİ VE 

ORMANCILIK) SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTISI 

 
Odamız 5. Meslek Mobilya, Ağaç İşleri ve 
Ormancılık Grubu’nun yer aldığı 5. Meslek 
Komitesi, yoğun katılım ile gerçekleştirdiği 
sektörel istişare toplantısında sorunlarını, 
çözüm önerileriyle birlikte masaya yatırdı. 
 
Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, 5. 
Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Murat Aydın, 
Metin Sözer, Komite Başkanı Seyit Orhan 
Kabasakal, Komite Başkan Yardımcısı Abdullah 

Bostan, Komite Üyeleri Şaban Kulaksız ve 
Abdurrahman Şahinkaya ev sahipliği yaptı. 
 
Toplantı, İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin 
Aydın’ın, Oda’nın hizmetlerini içeren kapsamlı 
sunumuyla başladı. Akabinde Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Barış, sektör üyelerine 
hitap ederek 5. Meslek Komitesi’nin 
çalışmalarını aktardı.  
 
Orman ürünlerinde KDV’nin %8’e indirilmesi 
başta olmak üzere 5. Meslek Komitesi olarak 
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girişim ve taleplerini de açıklayan Barış “ 
Komite olarak önceliklerimizin başında; Orman 
ürünlerinde KDV’nin %8’e indirilmesi, oda ve 
borsalar ile ortak hareket edilerek daha güçlü 
bir sesle bu konunun gündeme getirilmesi, 
Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık sektörüne 
hitap eden mesleki eğitim faaliyetlerinin 
artırılması, sanayi- üniversite işbirliklerinin 
daha da artırılması, Ukrayna- Rusya savaşının 
sektörümüze etkilerinin azaltılması, orman 
emvalinin yetersiz kalması ve ürünlerinin 

sınıflandırılması için Orman Genel Müdürlüğü 
nezdinde girişimlerde bulunulması, sektörde 
ihracat yapan üyelerin sayısının artırılması 
geliyor. Bu alanlarda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi.  
 
Katılımcıların görüş ve önerileriyle 
zenginleştirdiği toplantıda, sektörün tabandan 
tavana tüm sorunları ele alınarak, ilgili 
kurumlara iletilmek üzere raporlandı. 

 

 

AKARYAKIT SEKTÖRÜ TOPLANTISI 

 
Akaryakıt Grubu’nun yer aldığı 13. Meslek 
Komitesi, sektör sorunları ve çözüm önerilerini 
görüşmek üzere Odamızda üyelerle bir araya 
geldi.  
 
13. Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi 
İsmet Temizel’in, Meclis Üyesi Davut 
Gözübüyük, Komite Üyeleri, Semih Cici ve 
Ercan Çelebi ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
programa; Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve 
Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) 
Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, Başkan Vekili 
Murat Bilgin, Genel Sekreteri Tuluğ İlem 
Yeşilbağ, Kocaeli Vergi Dairesi Başkan Vekili 
Ümit Kökdemir ve Odamız Meclis Başkanı Akın 
Doğan da katılım sağladı. 

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı ve 
Meclis Üyesi İsmet Temizel, sektörün yaşamış 
olduğu güncel sıkıntılarla ilgili bilgi sunarak, 
“13. Meslek Komitesi olarak, görüşlerinize çok 
önem veriyor, gerek birliğimiz gerekse 
bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuyoruz” 
dedi.  
 
Akabinde TABGİS Başkanı Ferruh Temel 
Zülfikar, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi 
adına başlatılan uygulamalar hakkında iş 
insanlarına bilgiler verdi. Toplantıda, Odamız 
üyesi iş insanlarının görüş ve önerileri de 
alınarak istişarelerde bulunuldu. 
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SANAYİ’DE KADIN ELİ PROJESİ’NİN LANSMAN 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun sanayide kadın 
istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği 
ve Kocaeli’de de çalışmalarına başlanan 
‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ için proje 
paydaşlarının katılımı ile lansman toplantısı 
gerçekleştirildi.  
 
Proje ile istihdama hiç katılamamış ya da iş 
arayışında olan kadınlarımıza iş imkânı 
oluşturulurken, İlimizdeki sanayi kuruluşlarının 
da nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına 
katkı sağlanmış olacak. 
 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun açılış 
konuşmasını yaptığı toplantıya, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Mustafa Doğan,  Körfez Ticaret 
Odası Başkanı Recep Öztürk, İMEAK DTO 
Kocaeli Şubesi Başkanı, Vedat Doğusel, TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Günseli Özen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Üyesi Fatma Aydoğdu, TOBB Girişimcilik 
Müdürlüğü Uzmanı Handan Köse, Odamız 
Genel Sekreteri Mert Alnıpak, TOBB Kocaeli 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan 
Babalık, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Memet Barış Turabi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü 
Ar-Ge Biriminde Hasan Burçin Menteş ile Fırat 
Arslan, Özel KOTO Arslanbey OSB Anadolu 
Teknik Meslek Lisesi Coşkun Cebeci, İzmit 
Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi Mehmet 
Aktaş, Körfez Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi 
Harun Künü katılım sağladı. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİM 

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu (KVKK) işbirliğinde, Odamız 
üyelerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen KVKK 
Eğitim Semineri 11 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
 
Ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleşen eğitim 
seminerinde Mevzuat, Veri Güvenliği, Kişisel Verileri 
İşleme Envanteri ve Kurul Kararları gibi konulara yer 
verildi. 
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İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜNE 177. YIL 

ZİYARETİ 
 
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut ve Oda Yönetimi Üyeleri, İl 
Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’na tebrik 
ziyareti gerçekleştirdi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan 
Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Akif Şen, Murat Barış ve Abdurrahman 
Çuhadar ile birlikte, İl Emniyet Müdürü Veysal 
Tipioğlu’nu ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü 
Tipioğlu nezdinde tüm emniyet teşkilatına 

özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut , 
“Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan 
Polis teşkilatımızın günü ve 177. yılı kutlu olsun. 
Yeni binanızda da başarılı işlere imza atmanızı 
diliyorum” dedi. KOTO’ya nazik ziyaretleri 
dolayısıyla teşekkür eden İl Emniyet Müdürü 
Tipioğlu, çalışmalar ve yeni bina hakkında 
bilgiler verdi. 

 

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ 

BAŞKAN VEKİLİ’NE ZİYARET 
 
Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen sektör toplantısına 
katılım sağlayan Vergi Dairesi Başkan Vekili Ümit 
KÖKDEMİR ile "yeni nesil yazar kasa ve akaryakıt 
istasyonlarının vermek zorunda oldukları teminat 
mektupları" konularında görüşmek üzere 13. Meslek 
Komitesi Meclis Üyeleri İsmet Temizel, Cevat Yıldız, Davut 
Gözübüyük; Komite Üyeleri Semih Cici, Ercan Çelebi, 
İsmail Hira tarafından Kocaeli Vergi Dairesi Başkan Vekili 
Ümit KÖKDEMİRE ziyaret gerçekleştirildi. 

 

 

 

AK PARTİ GENEL 

MERKEZİNDEN ODAMIZA 

ZİYARET 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer ve Sayman Üyesi Mikail Kayacı ile birlikte 
AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ve 
beraberindeki heyetini ağırladı. 

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Dokuzlar, 
MKYK Üyesi Serpil Yılmaz ve il yönetim kurulu 
üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, çevre ve 
şehircilik adına görüşmeler yapıldı.  
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI’NDAN 

ODAMIZA ZİYARET 

 
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli 
programı düzenleyen Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli Ticaret 
Odası’nda da iş insanlarıyla bir araya geldi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf 
Erenkaya, Yusuf Ziya Uludüz ve meclis 
üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı programa, 
BBP İl Başkanı Remzi Kaya, parti il ve ilçe 
yöneticileri katıldı. 
Ziyaret, Odamız hizmet binasının gezilmesiyle 
başladı. Akabinde gerçekleşen toplantıda, BBP  
 

 
Genel Başkanı Destici’yi, Kocaeli iş dünyasının 
çatı kuruluşu Odamızda ağırlamaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade eden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, iş insanlarının 
taleplerini ve görüşlerini içeren bir konuşma 
yaptı.  
 
Odamızı Kocaeli’nin öncü kuruluşu olarak 
tanımlayan Genel Başkan Destici de, “Kocaeli 
programımız çerçevesinde, Kocaeli Ticaret 
Odası ziyaretine ayrı bir önem verdik. Kocaeli 
Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut’u 
seviyor, yönetimiyle birlikte yürüttüğü başarılı 
çalışmaları takdirle takip ediyoruz. KOTO kentin 
can damarını oluşturuyor, iş dünyasına liderlik 
ediyorsunuz. Görüşleriniz bu nedenle çok 
kıymetli” diyerek, iş insanlarının tüm önerilerini 
not aldı.  

 

GELİR İDARESİ 

BAŞKANLIĞI’NDAN 

ODAMIZA ZİYARET 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Türk iş 
dünyasını sahada dinlemek için başlattığı 
ziyaret programları kapsamında Gelir 
İdaresi Başkanlığı bünyesindeki ekip 
Odamıza ziyaretlerini gerçekleştirdiler.  
 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Başkan Yardımcısı 
Abdullah Karaboyacı, Daire Başkanı Hüseyin 
Azili, Grup Başkanları Levent Şensoy, İmdat 
Türkay, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman 

Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi Daire Başkanı Akın 
Rıfat Aydoğdu’nun yer aldığı GİB heyetini, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer 
Efe, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve Yusuf 
Erenkaya ağırladı.  
 
Kocaeli iş dünyasının sorun ve önerilerinin 
paylaşıldığı görüşmede, GİB heyetini 
ağırlamaktan ve iş dünyasının taleplerini 
doğrudan görüşebilecek olmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Başkan Bulut, “İdare 
olarak yaptığınız il programlarını, taleplerin 
doğrudan idareye iletilmesi açısından çok 

kıymetli buluyoruz. Özellikle pandemi sonrası 
toparlanma döneminde olan iş insanlarımızın 
sorunlarının tespit edilmesi ve kurumunuzca 
çözümler geliştirilmesi noktasında büyük önem 
arz ediyor. Ayrıca üretim merkezleri Kocaeli’de, 
ancak genel merkezi başka ilde olan 
firmalarımızın vergi başta olmak üzere her 
yönden Kocaelili olması için başlattığımız 
girişimlere, başkanlığınızdan da destek 
bekliyoruz” dedi. Akabinde Odamız yönetim 
kurulu üyeleri, sahadan gelen sorun ve 
talepleri, heyetle paylaştı.  

 

 

KOCAELİ DEFTERDARI 

DURSUN ALİ ÖZEL’DEN  

ODAMIZA VEDA ZİYARETİ 
 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimiz 
de dahil olmak üzere birçok kamu kurum ve 
kuruluşunda görev değişikliği öngören 
kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.  
 
Buna göre, 2015 yılından bu yana Kocaeli 
Defterdarı olarak görev yapan Dursun Ali Özel, 
Sakarya Defterdarı olarak atandı. Defterdar 

Özel, veda turu kapsamında Odamıza veda 
ziyareti gerçekleştirdi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ömer Efe ve Yusuf Erenkaya ile birlikte 
ev sahipliği yaptığı ziyarette konuşan Defterdar 
Özel, “Kocaeli Ticaret Odası ile her zaman 
verimli işbirlikleri içinde olduk. Teşekkür 
ederim” dedi. Defterdar Özel’e yeni görev 
yerinde başarılar dileyen Başkan Bulut ise, 
“Komşu ilimiz Sakarya’da da etkili bir görev 
dönemi geçireceğinize yürekten inanıyoruz. 
Kocaeli iş dünyası size teşekkür ediyor” dedi. 

 

GAZETECİ-YAZAR MEVLÜT 

SOYSAL İMZA GÜNÜ 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif 
Şen, Ömer Efe, Murat Barış ve Meclis Üyesi 
Ferhat Akbaş’ın yer aldığı KOTO heyeti, 
Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni, Gazeteci- Yazar Mevlüt Soysal’ın, 
pandemide çıkan “Babamla Ben” ve “Benim 
İçin Bir Şeyler Hatırla” isimli kitapları için 
Mimarlar Odası Tarihi Bina’da düzenlenen imza 

günü etkinliğine katıldı. İmza gününde, Soysal’a 
kentimiz yayın hayatına kazandırdığı değerli 
eserler dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, 
“Kentimizin genç ve bir o kadar başarılı 
gazetecisi Soysal’ı kutluyorum. Kalemi ve 
eserleri daim olsun” dedi.  
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NİSAN AYINDA ODAMIZA ZİYARETLER 

 
Kentin istişare noktası olan Odamız; 
Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir 
Özdemir Melikoğlu, Aktif Kocaeli Hastanesi 
Genel Müdürü İlhan Kansoy, Müdür Özlem 
Tekin Yılmaz, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkan Adayı 
Özcan Çakır, müşavirler, Halkbank Kocaeli 
Bölge Koordinatörü Dursun Ali Kılıçlı, Bölge 
Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Yöneticisi 
Turgay Arslan, İzmit Şubesi Müdürü Yusuf Ekşi, 
İzmit Ticari Şubesi Müdürü Raşit Şimşek, 
Şekerbank İzmit Şubesi Müdürü Davut Önder, 
Merkez Eğlence Yatırımcılar Derneği Başkan 
Yardımcısı Metin Alaçam, Dernek yönetimi, 

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube 
Başkanı Mustafa Ersoy, Kuruçeşme Fatih 
Mahallesi Muhtarı Musa Temel, Süleymaniye 
Mahallesi Muhtarı Mustafa Balkan, 
Karaabdülbaki Mahallesi Muhtarı Hüdayim 
Yıldız, Kadıköy MahalleSİ Muhtarı Mustafa 
Akdoğan, Çukurbağ Mahallesi Muhtarı Yaşar 
Tüzer, Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muhtarı 
Nurettin Güneş, Kısalar Mahallesi Muhtarı 
Nevzat Okumuş, Sapakpınar Mahallesi Muhtarı 
Behçet Yılmaz, Orhaniye Mahallesi Muhtarı 
Recep Özcan ve Tepeköy Mahallesi Muhtarı 
Celalettin İçöz’ü konuk ederek, kent adına 
istişareler gerçekleştirildi. 
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KOCAELİ TİCARET ODASI MOBİL UYGULAMASI 

HİZMETİNİZDE 
 

 
 
Odamız, 125. kuruluş yıldönümünde hayata 
geçirdiği mobil uygulama ile yeni bir dönem 
başlatıyor. Üyelerini dijital dünyayla entegre 
etmek için sayısız proje hayata geçiren KOTO, 
mobil uygulamasıyla dijital dünyanın tam 
merkezinde, üyelerinin ise 24 saat yanında. 
Kocaeli Ticaret Odası tarafından, üye profili ve 
kullanım alışkanlıkları temel alınarak, Oda üyesi 
için hazırlanan KOTO App Uygulaması, App 
Store ve Google Play’de yerini aldı. 
  
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
uygulama sayesinde Oda’nın üyeleriyle 24 saat  

 
etkileşimde olacağını ifade ederek, “Üyelerimiz 
KOTO uygulaması ile Oda’nın kendileri için 
hayata geçirdiği hizmetleri tek tıkla 
öğrenebilecekler, ticaretleri için gerekli olan 
tüm belgeleri 24 saat boyunca indirebilecekler. 
Oda üyelerimizin kullanım alışkanlıkları göz 
önünde bulundurularak sade ve ergonomik 
olarak tasarlanmış olan KOTO Uygulaması, 
zaman ve mekan sınırlarımızı kaldırarak, 
Odanızı her an yanınızda bulmanızı sağlayacak. 
Oda üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 

 

KANADA HÜKÜMETİNİN ALDIĞI YAPTIRIM KARARLARI 

T.C. Ottova Ticaret 
Müşavirliği'nin bildiriminde, 
Kanada Hükümetinin, Kanada 

Özel Ekonomik Yaptırımlar Kanunu (Special 
Economic Measures Act) çerçevesinde, çeşitli 
yaptırım kararları aldığı ve yürürlüğe koyduğu 
aktarılmıştır. 
Söz konusu yaptırımlar kapsamında 4 numaralı 
Liste'de (liste için tıklayınız) belirtilen malların, 

500 metreden daha derin açık deniz petrol 
sahalarında, kaya (şist) petrolü (shale oil) veya 
kutuplardaki petrol sahalarında yapılan arama 
ve üretim faaliyetleri için kullanılmak üzere 
Rusya Federasyonu'na veya Rusya 
Federasyonu'ndaki herhangi bir kişiye ihracatı, 
satışı, tedariği veya sevkiyatı ile bahse konu 
mallar ile ilgili finansal, teknik veya diğer türden 
herhangi bir hizmet sunumu yasaklanmıştır. 

 

 

http://koto.org.tr/dokumanlar/ecdf06c753edf4cbdfbc366867616510.pdf
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NCTS DAMGA VERGİSİ  

NCTS Sisteminde tescil 

edilen transit 

beyannameleri için 

tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik 

olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını 

teminen T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 

çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar 

kapsamında; 

·Transit beyanının oluşturulması esnasında 

damga vergisine ilişkin; 

0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga 

vergisinin 0 olması durumu) 

1. Damga Vergisi Ödenecek 

2. Damga Vergisi İstisnası Var 

3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek 

şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve 

bunlardan birinin seçilmesinin zorunlu hale 

getirildiği, 

· 1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin 

ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda 

bulunulması halinde LRN numarası esas 

alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar 

aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme 

yapılabileceği, 

· 0 ya da 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi 

halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı, 

· 3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise 

"defter kayıt tarihi" alanı doldurulması 

gerektiği, 

· Söz konusu sistemsel düzenlemelerin 

11.04.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye 

alınacağı; ikinci bir duyuruya kadar 

beyannamenin mevcut iş akışlarında damga 

vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve 

tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe 

gidilmeyeceği de bildirilmiştir. 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, 

NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklik 18 
Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 5315 sayılı kararla yürürlüğe girmiş 
olup bu yönetmelik ile KOBİ tanımında 
kullanılan kriterler güncellenmiştir. 

KOBİ’lerin tanımına, niteliklerine ve 
sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen 
yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte; 
Yönetmeliğin “mikro işletme” tanımında yıllık 

hasılat sınırı 3 milyon 
TL’den 5 milyon TL’ye, 
“Küçük işletme” tanımında 
yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 
milyon TL’ye, “Orta büyüklükte işletme” 
tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 
milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 

Söz konusu 
Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2022/03/20220318-11.pdf  adresinden 
erişim sağlanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf


 
 

 
14 

HABERLER - İŞ DÜNYASI 

 

TIR İŞLERİ (GENEL)  

Yakın komşularımız olan ve taşımacılık 
ağımızda önemli yer teşkil eden Rusya ve 
Ukrayna arasında 24.02.2022 tarihi itibarıyla 
başlayan kriz ile birlikte Avrasya karayolu yük 
trafiği büyük ölçüde Gürcistan-Rusya 
arasındaki Verhniy Lars Sınır Kapısı ve 
Azerbaycan-Rusya arasındaki küçük ölçekli sınır 
kapıları üzerine kaydığı, bununla birlikte, 
Gürcistan-Rusya arasındaki Verhniy Lars Sınır 
Kapısında hava şartları, fiziki koşullar ve tarife 
dışı engeller nedeniyle de geçişlerde zorluklar 
yaşandığının bilindiği belirtilmiştir. 

Hem Gürcistan-Rusya yönünde Sarp Sınır 
Kapısı'nda hem de Rusya'dan dönüş için yola 
çıkan araçlar için Türkiye yönünde çok uzun 
kuyrukların oluştuğu gözlemlendiği bu 
kapsamda, Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan 
yoğunluğun azaltılması ve alternatif 
güzergahlardan geçişlerin hızlı ve emniyetli bir 
şekilde sağlanması adına sürücülerimizin Aktaş 
ve Türkgözü Sınır 
Kapılarımıza yönlendirilmelerinin olumlu 
olacağı değerlendirilmektedir. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 

tarafından 
Odamıza iletilen 
01.04.2022 tarih 
ve E-34221550-

041.02-3402 sayılı yazıda; 31.03.2022 tarih ve 
31795 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" ile birlikte Organize Sanayi 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde bazı 
değişiklikler yapılmış olduğu belirtilerek bu 
değişikliklere dair hazırlanan bilgi notu 
Odamızla paylaşılmıştır. 

31/03/2022 tarihli ve 31795 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile “OSB 
Uygulama Yönetmeliğinde” aşağıda bilgisi 
verilen değişiklikler yapılmıştır. 

· Hizmet ve destek alanlarının tanımı 
değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi, “Katılımcıların 
ihtiyaçlarına yönelik olarak” küçük imalat ve 
tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde 
faaliyet gösterilen alanlar hizmet ve destek 
alanları olarak tanımlanmaktaydı. Değişiklikle 
birlikte, “Katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik 
olarak” ifadesi kaldırılmış olup; küçük imalat ve 
tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde 
katılımcı veya katılımcının kiracısı olarak 

faaliyet gösterilen alanlar hizmet ve destek 
alanları olarak tanımlanmıştır. 

· Hizmet ve destek alanlarına ilişkin prensipleri 
belirleme yetkisi, müteşebbis heyet/genel 
kurulun devredemeyeceği yetkileri arasına 
dahil edilmiştir. 

· Hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin 
plan tadilatlarının kapsamı genişletilmiştir. 
Değişiklik öncesi hizmet ve destek alanı 
oluşturulmasına ilişkin plan tadilatları yalnızca 
OSB’nin mülkiyet ve tasarrufundaki yerlerden 
yapılabiliyordu. Değişiklikle birlikte; hizmet ve 
destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan 
tadilatları, OSB’nin teklifine istinaden mülkiyeti 
OSB, katılımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait yerlerden yapılacaktır. Parsel ifraz ve tevhit 
işlemlerinde aranan genel yerleşim planı ve 
tescil bildirimi şartı, MEYDİP ile uyumun 
sağlanması amacıyla “değişiklik dosyası” olarak 
değiştirilmiştir. Böylelikle; parsel ifraz ve tevhit 
işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu kararı ve 
değişiklik dosyası ile Bakanlık onayı alınacak ve 
askıya çıkarılmaksızın işlem yürürlüğe 
girecektir. 

· Yapılaşmış parsellerin ifrazı sonucu oluşacak 
yeni parsellerde mevcut yapılar nedeniyle imar 
planında belirtilen geri çekme mesafelerinin 
sağlanamaması durumunda; ifraz hattının her 
iki tarafında çevre yeşili mesafesi ve 5 metre 
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ring yolu sağlanacaktır. Fiziki durum veya 
proses gereği imkansızlığın olması halinde ise 
çevre yeşili mesafesi 2 metreden az olmamak 
kaydıyla daha dar bırakılabilecek olup, bu 
durum vaziyet planı ile gösterilecektir. 

· Ortak kullanım alanı ile hizmet ve destek alanı 
parsellerinde tevhit ve ifraz işlemlerine ihtiyaç 
duyulması durumunda, gerekçeli yönetim 
kurulu kararı ile tevhit ve ifraz işlemleri 
yapılabilecektir. Hizmet ve destek alanı 
parsellerinde minimum ifraz şartı 3000 m2 
olacaktır. 

· 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) 
bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan 
güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerine 
ilişkin sınırlamalar kaldırılmıştır. (Güneş 
enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim 
tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. 
Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe 
uygulamasının yapılamaması ya da ilave 
kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde 
kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının 
%25’ini geçemez.) Parsel tahsis hakkı, tahsis 
yapılan gerçek kişinin veya şirketin ortaklık 
paylarının tamamı kendine ait olan şirketine 
devredebilecektir. 

· Parsel tahsis hakkı, tahsis yapılan gerçek 
kişinin ölümü halinde varislerine 
devredilebilecektir. 

· Parsel tahsis hakkı, tahsis yapılan şirketin 
tasfiyesi halinde şirketin ortaklarına 
devredilebilecektir. 

· Parsel tahsis hakkı; tahsis yapılan şirketin, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında 
devralma şeklinde veya yeni kuruluş şeklinde 
birleşmesi ya da tam veya kısmi bölünmesi 
halinde; bölünmenin veya birleşmenin ticaret 
siciline tescilini müteakip devralan şirkete 
devredilebilecektir. 

· Parsel tahsis hakkı, tahsis yapılan şirketin tür 
değişikliği halinde yeni türe dönüştürülen 
şirkete devredilebilecektir. 

· Kısmi bölünmede, devralan şirketin ortaklık 
paylarının tamamının bölünen şirkete ya da bu 
şirketin ortaklarına ait olması zorunlu hale 
gelmiştir. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı 
olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre 
gerekli tedbirleri almaya ise Bakanlık yetkilidir. 

· Tahsis hakkının devrinde, Yönetmeliğin 60ncı 
maddesinde belirtilen sürelerin 
hesaplanmasında ilk parsel tahsis tarihi esas 
alınacaktır. 

· Katılımcının mülkiyetindeki taşınmazlar 
yatırım finansmanı sağlanması amacıyla kredi 
alacaklısı kuruluşa, gayrimenkul yatırım 
fonuna, gayrimenkul yatırım ortaklığına, varlık 
yönetim şirketine ve varlık kiralama şirketine 
devredilebilecektir. 

· OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu 
nedenle satışına karar verilen veya 
katılımcıların borcundan dolayı satışına karar 
verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı 
halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle 
ödenmesi koşuluyla, gayrimenkul yatırım fonu, 
gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim 
şirketi ve varlık kiralama şirketine de satış 
yapılabilecektir. 

· Kredi alacaklısı kuruluş veya gayrimenkul 
yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, 
varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketi 
satın aldığı taşınmazı, sadece bölgenin kuruluş 
protokolünde öngörülen niteliklere sahip 
gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde 
satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel 
kişilere kiraya vermek zorundadır. 

· Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı 
müşavirlik, mal ve hizmet alımı ihaleleri kredi 
veren kuruluşun ihale usul ve esasları dikkate 
alınarak Bakanlık tarafından oluşturulan 
komisyonca yapılacaktır. Değişiklikle, Dünya 
Bankası kredi ile yapılan işlerde sadece yapım 
değil müşavirlik, mal ve hizmet alımları da 
Bakanlıkça oluşturulan komisyonca kredi veren 
kuruluşun esasları çerçevesinde yapılacaktır. 

 



 
 

 
16 

HABERLER - İŞ DÜNYASI 

 

ÇİN DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİNE DİKKAT !!! 

Son dönemde Çinli 
firmaların birçok Türk 
firmasını hammadde/ara 
mamulleri piyasa 
ortalamasının oldukça 
altında fiyat taahhüdü ile 
peşin ödeme veya büyük 

ölçekli avans ödemesi yoluyla dolandırdığı 
bildirilmektedir. 

Son olarak "Inner Mongolia Junsai Chemicals 
Co. Ltd" isimli Çinli firmanın bir Türk firmasını 
benzer şekilde dolandırdığı iletilmiştir. 

Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeden diğer 
Türk firmalarının da alım yapma ihtimali göz 
önünde bulundurulduğunda, hem adı geçen 
firma hem de genel olarak dolandırıcılık 
faaliyetleri konusunda dikkatli olunması 
gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN 

SATIŞI  

“Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında 
Yönetmelik” 22/08/2020 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu yönetmelik kullanılmış cep telefonu ve 
tabletlerin yenilerek tekrar satışa sunulmasına 
ilişkin uygulama usul ve esaslarını 
düzenlemektedir. Bu bağlamda sektörün 
gelişmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili 
cep telefonlarına daha ekonomik fiyatlarla 
sahip olabilmesinin sağlanması için; 

1-Söz konusu Yönetmelikte; kullanılmış ikinci el 
cep telefonunun perakende ticaretinde 
yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu 
belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve 
yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından 
yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde 
reklam ve ticari uygulama yapılması 
yasaklanmış, 

2-Yine Söz konusu Yönetmelikte yenileme 
işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan 
kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin 
tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve 
okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu 
ve varsa yapılan işlemleri 
gösteren bilgilendirme etiketi ile 
satılması zorunluluğu getirilmiş, 

3-30/09/2021 tarihli ve 4517 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yenileme merkezleri 

ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından 
satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarının 
perakende satışında uygulanacak Katma Değer 
Vergisi oranı %1’e indirilerek uygulamanın 
yaygınlaştırılması sağlanmış, 

4-21/12/2021 tarihli ve 9993 sayılı Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 
yenilenmiş cep telefonunun kredi kartı ile 
alımında taksitlendirme tutar ve süresi; fiyatı 
beş bin Türk Lirası ve altında olan cep 
telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk 
Lirasının üzerinde olan cep telefonları için altı 
ay olarak belirlenmiş, cep telefonu alımı 
amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde 
vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç 
bin beş yüz Türk Lirası tutarının beş bin Türk 
Lirası olarak artırılmasına, vade sınırının ise 
fiyatı beş bin yüz Türk Lirası ve altında olan cep 
telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk 
Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay 
olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

30/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ve 21/12/2021 tarihli ve 9993 sayılı 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
Kararı’na göre yukarıda belirtilen kararlar 
doğrultusunda yasal yükümlülükler mevcuttur. 
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KAPASİTE RAPORLARINDA 

E-POSTA VE WEB 

ADRESLERİ 

ZORUNLULUĞU 

Odamız tarafından hazırlanan, Birliğimiz 
tarafından onaylanan Sanayi Kapasite 
Raporlarında yer alan bilgiler Birliğimiz 
sunucularında kayıt altına alınmakta, bu 
bilgilerin bir araya gelmesiyle TOBB Sanayi 
Veritabanı oluşmaktadır. TOBB Sanayi 
Veritabanı yatırımcılar nezdinde referans 
kaynağı olarak kullanılmakta, bu veritabanı 
üzerinden pazar ve tedarikçi araştırmaları 
gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca veritabanında yer alan bilgiler birçok 
işbirliğinin gerçekleşmesine vesile olmakta, 
ülkemizdeki KOBİ'lerin hem büyük işletmelere 
tedarikçi olmasını, hem de küresel tedarik 
zincirlerine entegre olmasını sağlamaktadır. 

Dolayısıyla Sanayi Veritabanında yer alan 
işletmelerin ulaşılabilir olması gerekmekte, bu 
noktada kapasite raporlarındaki iletişim 
bilgileri önem kazanmaktadır. Ayrıca iş birliği 
yapmak isteyen işletmelerin ilk temas 

noktalarının e-posta adresleri ile web 
sitelerinin adresleri olduğu bilinmektedir. 

Diğer taraftan Sanayi Veritabanına kayıtlı yapı 
malzemeleri üreticilerinin çevre coğrafyaya 
tanıtımı konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ile bir çalışmaya başlanmış 
olup, yine bu çalışmayla birlikte kapasite 
raporu sahibi işletmelerinin e-posta adresleri 
ile web sitesi adresleri özellikle önem 
kazanmaktadır. 

Bu çerçevede 16 Mayıs 2022 tarihi 
itibariyle Sanayi Kapasite Raporu 
başvurularında işyeri e-posta adresi girişi 
zorunlu alan haline getirilecek, 

Geçerli bir işyeri e-posta adresi bulunmayan 
kapasite raporu başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

Ayrıca web sitesi adresi girişi de zorunlu olacak, 
web sitesi bulunmayan işletmeler için bu 
alanda "Bulunmamaktadır" ifadesi 
kullanılabilecektir. 

TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK 

KAPISI’NIN GEÇİCİ OLARAK 

HİZMETE KAPATILMASI 

Türkgözü Gümrük Kapısı’nın 
modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalar 
devam etmektedir. Söz konusu inşaat 
çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde 
tamamlanabilmesi gerekçesiyle 25.04.2022-
25.05.2022 tarihleri arasında anılan kapının 
geçici olarak hizmete kapatılması 
yönünde Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlükleri’nin Ticaret Bakanlığı tarafından 
talimatlandırıldığı paylaşılmıştır. 

Ayrıca Gürcistan’a açılan Sarp ve Çıldır-Aktaş 
Gümrük Kapıları’nın açık durumda olup yolcu 
ve araç giriş-çıkış işlemleri için anılan gümrük 
kapılarından hizmet verilmesine devam 
edileceği hususuna  dikkat  çekilmiştir. 
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KOSGEB ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL DÖNÜŞÜM 

DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı 
Bilgilendirme Semineri, 18 Mayıs 2022 
Çarşamba günü saat 14:00'te internet 
üzerinden gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin 
davet bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Bu 
destek ile işletmelerin enerji etüdü maliyetleri 
ile etüt sonucu önerilen değişiklikler 
doğrultusundaki giderlerin bir kısmı KOSGEB 
tarafından karşılanacaktır. KOSGEB ve TOBB iş 
birliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde, 
KOBİ'ler için Enerji Motorları Desteği 
kapsamında 100 bin TL, Verimlilik Artırıcı 
giderleri içinse 400 bin TL'ye kadar destek 
sağlayan KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek 

Programı anlatılacak olup, seminer sonunda 
katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. 
Seminere, http://webinar.tobb.org.tr linkinde 
katılabilirsiniz. Tüm üyelere katılım ücretsizdir. 

Program: 
14:00 – 14:15 Açılış Konuşmaları 
14:15 – 15:00 Yeşil Dönüşüm Destek Programı 
Bilgilendirme Paneli 
15:00 – 15:30 Soru Cevap 
Seminer ile ilgili iletişim: kobi@tobb.org.tr, 
0312 218 24 31 

 

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN POS DESTEĞİ 

Pandemi ile 
kullanımı daha çok 
artan kartlı 
ödemelerin kadın 

girişimciler tarafından kabul edilmesini 
sağlamak ve bu yolla kadın girişimcilerin dijital 
dönüşümlerine katkı sunmak amacıyla TOBB ve 
Visa işbirliğinde Akıllı KOBİ Platformu 
çerçevesinde "Kadın Girişimciler İçin POS 
Desteği" kampanyası başlatılmıştır. 
Kampanyada, başvuranlar arasından kriterlere 
uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS 
cihazı satın almış 1.000 kadın girişimciye 500 TL 
nakdi destek sağlanmaktadır. Kampanyadan 
yararlanmak isteyen kadın 

girişimciler https://akillikobi.org.tr/pos-
destegi/ adresinden başvuru yapabilmektedir. 
Başvuru kriterleri aşağıda yer almaktadır. 

 Kadın girişimci olarak ticari işletmenin 
sahibi olunması veya kadın girişimcilerin 
şirketteki payının en az %51 olması, 

 Ticari işletmenin/Şirketin TOBB'a bağlı 
Oda/Borsalara ve Ticaret Sicil'e kayıtlı 
olması, Desteğe konu POS Makinesinin, 
ticari işletmenin/şirketin ilk POS makinesi 
olması ve 1.1.2021 tarihinden sonra satın 
alınmış olması. 

 

MOLDOVA İHRAÇ ÜRÜNLERİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Moldova’nın Ankara Büyükelçisi ile yapmış 
olduğu görüşmede, Moldova’nın aşağıda belirtilen ürünleri ülkemiz üzerinden 
Mısır pazarına ihraç edebileceği ifade edilmiştir. 

1 milyon ton mısır 
100 bin ton ay çekirdeği 
40 ton bal kabağı çekirdeği 

İrtibat kişisi: Bay Igor Grigoriev 
e-mail: office@agrocereale.md cep: +373605 90 000 

75 bin ton buğday, arpa, bezelye, kolza 
tohumu 

İrtibat kişisi: Bay Igor Tagadiuc e-mail: 
igor.tagadiuc@agrostoc.md cep: +373 69 10 5999 

90 bin ton elma 
İrtibat kişisi: Bay Iurie Fala 
e-mail: ifala@moldovafruct.md cep: +373 693 66 424 

http://webinar.tobb.org.tr/
https://akillikobi.org.tr/pos-destegi/
https://akillikobi.org.tr/pos-destegi/
mailto:office@agrocereale.md
mailto:igor.tagadiuc@agrostoc.md
mailto:ifala@moldovafruct.md
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AZERBAYCAN 

 
Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyet 
Yüzölçümü: 86 600 km2 
Nüfus: 10 241 000 
Resmi Dili: Azeri Türkçesi 
Para Birimi: Manat 
Başkent: Bakü 
Başlıca Şehirleri: Bakü, Sumgayt, Gence, 
Migaçevir, Khirdalan, Şirvan 
Yönetim Şekli: Cumhuriyet 
Devlet Başkanı: İlham Aliyev 
 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar 
arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. 
Dünyada en büyük göl olan Hazar Denizi 400 000 km2 büyüklüğünde olup, en derin yeri 1 025 metredir. 
Dünyadaki 11 iklim çeşidinin dokuzuna sahiptir. 
 
Azeri nüfus, toplam nüfusun %90,6’sını oluşturmaktadır. Ülkedeki başlıca etnik azınlıklar ise Lezginler 
(%2,2Rusya’nın Dağıstan bölgesi kökenli Müslüman Kafkas bir halk), Ruslar (%1,8) ve Ermeniler 
(%1,5)’dir. Azerbaycan diğer Kafkas ülkelerine göre geniş topraklara sahiptir. Ülke topraklarının yaklaşık 
%55’i tarımsal arazilerden, %2,5’i ise kentsel alanlardan oluşmaktadır. TransKafkas ülkeleri içinde çevre 
kirliliğinin en fazla olduğu ülke Azerbaycan’dır. Yağış miktarı düşük olmakla birlikte Azerbaycan yeterli 
taze su rezervine sahiptir. Petrol ve gaz üretimi ile rafine edilmesi ülke ekonomisinin temelini 
oluşturmaktadır. British Petrol (BP) tarafından yayınlanan Review of World Economy isimli kaynağa 
göre ülkenin 7 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. Azerbaycan’ın başta petrol 
üretimi olmak üzere enerji kaynakları ihracatı Türkiye’nin ekonomik yapısı ve transit ülke konumu 
dolayısıyla önem taşımaktadır. 
 
2020 yılında ülkeye ihracatımız yaklaşık 2 milyar dolardır. Azerbaycan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünler: 
helikopterler, uçaklar vb. uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı 
araçları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); yıkama, 
temizleme müstahzarları (sabunlar hariç); diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) ve demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. 
 
2020 yılında ülkeden ithalatımız 411 milyon dolardır. Belli başlı ithal kalemlerini ise pamuk (karde 
edilmemiş veya penyelenmemiş); işlenmemiş alüminyum; petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar; asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozalanmış türevleri ve etilen polimerleridir. 
 
TÜRKİYE’NİN AZERBAYCAN’A İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR 
İTHALAT 
DOLAR 

DIŞ TİCARET HACMİ  DIŞ TİCARET DENGESİ 

2018 1.474.330.688 378.734.116 1.853.064.804 1.095.596.572 

2019 1.637.400.708 394.766.934 2.032.167.642 1.242.633.774 

2020 1.853.151.854 365.072.579 2.218.224.433 1.488.079.275 

2021 2.112.945.731 645.179.157 2.758.124.888 1.467.766.574 
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Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2022 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı 
 

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış 
gerçekleşti. 
 

 
 
Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi 
 
Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve 
%35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar 
ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu. 
 

Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdi 
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli 
mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında 
artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, 
%6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. 
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2022 

 
Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş 
gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise 
artış gerçekleşti. 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,20, aylık %5,58 arttı 
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir 
önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 
ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti. 
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2022 
 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %121,82, aylık %7,67 arttı 
 
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,03 artış gösterdi. 

 
 

 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %112,08 arttı 
 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %125,88, imalatta 
%112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %247,50 ve su temininde %63,17 artış olarak gerçekleşti. 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,65, dayanıklı tüketim malında %81,33, 
dayanıksız tüketim malında %96,37, enerjide %229,68 ve sermaye malında %77,40 artış olarak 
gerçekleşti. 
 
 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2022 
 

 

 
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi 
 
 

Yıllık en düşük artış; %42,08 ile giyim eşyası, %42,09 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, 
%60,13 ile deri ve ilgili ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri 
%249,55, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %247,50, ham petrol ve doğal gaz %243,52 ile 
endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

 
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi 
 
Aylık en düşük artış; %0,41 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,60 ile bilgisayarlar ile 
elektronik ve optik ürünler, %2,34 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık 
kömür ve linyit %25,40, ham petrol ve doğal gaz %23,32, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %14,95 
ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
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İŞ BİRLİKLERİ - İŞ DÜNYASI 

 

 

 

İŞBİRLİKLERİ 
 

İHRACAT 

 

ÜLKE 
İSRAİL 

 
 

TEKLİF TARİHİ 01.02.2023 

TEKLİF NO 202200041  

NACE KODLARI 
 
 

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

 26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı  

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

 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler  

 94 - Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 

  22 - Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke 

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu’na (FICC) üye şirketlerin işbirliği tekliflerinden oluşan Aralık 2021 
Bülteni ekte sunulmaktadır. Bültende FICC üyelerinden alım/satım ve işbirliği amaçlı 7 iş teklifi 
bulunmaktadır. Teklifi/talebi ilginizi çeken şirketlerle ilk bağlantının, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu 
aracılığıyla kurulması gerekmektedir. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin 
www.tobb2b.org.tr adresine Giriş yapmanız gerekmektedir. 

 

 

İŞ BİRLİĞİ 

 
 

ÜLKE ALMANYA 

TEKLİF TARİHİ 31.12.2023 

TEKLİF NO 202200098  

NACE KODLARI  13 - Tekstil ürünlerinin imalatı  

 14 - Giyim eşyalarının imalatı  

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

GTİP KODLARI 

 

 60 - Örme Mensucat  

 61 - Örme Giyim Eşyası Ve Aksesuarı 

Almanya merkezli Avrupa pazarına açılmak isteyen ve bunu uzun vadeli planlayıp destek sunabilen 
banyo, plaj, hastane, temizlik tekstilleri üreten şirketler arıyoruz. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm 
Bilgileri İçin  www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 

http://www.tobb2b.org.tr/
http://www.tobb2b.org.tr/

