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 HABERLER- İŞ DÜNYASI 

 
HAZİNE VE MALİYE BAKANI DR. NUREDDİN NEBATİ 

ODAMIZDA İŞ DÜNYASIYLA BİR ARAYA GELDİ 

 

 
Kocaeli İş Dünyası Buluşması Programı, Kocaeli 
Ticaret Odası ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye 
Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Kocaeli il 
protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirildi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut; 
“Yakın geçmişte yaşadığımız pandemi 
sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 
ekonominin tüm paydaşları olumsuz yönde 
etkilendi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
ülkemiz, 2022’nin tamamında büyüme, 
istihdam ve ihracatta pozitif ayrıştı. Temel 
sorun olan enflasyon bakımından da zirveden 
dönüşün başladığı açıkça gözlemlenmektedir. 
 
İlimiz, sahip olduğu limanları, Ulusal-
uluslararası büyük ölçekli yatırımcıları, OSB’leri, 
Sanayi Siteleri, Teknoparkları, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, Serbest Bölgeleri, Bilişim 
Vadisi, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve 
üniversiteleri ile ülkemizin en önemli 
şehirlerinin başında gelmektedir. 
Üretime, istihdama, ihracata yüksek düzeyde 
katkı sağlayan, katma değerli ürünler üreten, 
turizmin farklı biçimleri için potansiyel taşıyan 
kentimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında da ülke 

ekonomisine en fazla katkı sağlayan illerin 
başında yer almaya devam edecektir.   
 
Kocaeli Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz 
ilk günden itibaren iş dünyamızın sorun ve 
beklentilerini ortak akıl ve istişare kültürünü 
kullanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
kanalıyla kıymetli bakanlarımız ve ilgili 
kurumlarımıza aktardık. 
  
Sayın Bakanım, 11 Ocak’ta lansmanını 
gerçekleştirdiğiniz ‘Hazine Destekli Kefalet 
Sistemi Yatırım Destek Paketi’ kapsamında 
işletmelerimize sunulan 14 ayrı destek 
kaleminde 250 milyar TL’lik yeni kredi paketi, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 
birlikte Yeni Konut Finansman Modeli ile Yeni 
Evim Kampanyası ve mükellef bildirim kolaylığı 
kapsamında ticari hayatı kolaylaştırıcı yeni 
düzenlemeler için Kocaeli iş dünyası adına 
teşekkürlerimi arz ederim. Çözüm odaklı 
yaklaşımınız sayesinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile iş dünyamız arasındaki diyaloğun 
çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine 
canı gönülden inanıyoruz.  
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Bugünkü toplantımızı da çok önemli bir adım 
olarak gördüğümüzü paylaşmak isterim. Reel 
sektörün sorunlarını yakından biliyorsunuz. 
Üyelerimizden iletilen sektör sorunlarını 
derleyerek bir rapor oluşturduk. Söz konusu 
raporumuzu sizlere takdim edeceğiz fakat 
önemli gördüğümüz birkaç hususu kürsüden de 
dile getirmek istiyorum. KOBİ’lerin 
finansmana erişiminin sağlanması Türkiye 
Ekonomi Modeli’nin başarısı açısından da 
önemlidir. 
 
Açıkladığınız yeni KGF destek paketlerine ilave 
olarak geçtiğimiz yıllarda üyelerimize 
sunduğumuz Nefes Kredisi’nin 2023 yılının ilk 
çeyreğinde tekrar hayata geçirilmesini talep 
ediyoruz.  Odalarımıza bağlı ve cirosu belirli bir 
seviyenin altında olan işletmelere yönelik Esnaf 
Kefalet Kooperatiflerine benzer sistemin 
uygulanması beklenmektedir. 
 
Bununla birlikte KGF kredi teminleri ile ilgili 
Bankaların uygulamalarının denetlenmesi 
üyelerimizden sıklıkla iletilen konuların başında 
gelmektedir.  Kredi Garanti Fonu kefaletinden 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin de etkin şekilde yararlanması 
önem taşımaktadır. İhracatçı firmalarımızın 
Türk Eximbank kredilerine ulaşmada sorunlar 
yaşadığını biliyoruz.  Bu konuda da gerekli 
düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir. 
Katıldığınız her toplantıda muhakkak sizlere 
iletilen Katma Değer Vergisi ile ilgili de 
düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

 
Vergi iade ve mahsuplaşma 
sürecinde yaşanan zaman kayıpları,   
Yatırım teşvik belgesi sahibi 
firmalara kesilen faturalarda 
yaşanan sorunlar,  KDV kanunda yer 
alan istisnaların fazlalığı,  Zorunlu 
ihtiyaç maddelerinde (hasta bezi, 
bebek bezi v.b.) ve evcil hayvan 
mamalarında KDV oranının yüzde 1’e 
sabitlenmesi, İşletmelerimizin 
borçlarına yönelik yapılandırma,  
Dayanıklı tüketim malzelemeleri 
sektöründe KDV oranının yüzde 8’e 
sabitlenmesi, Ağaç, Ahşap ve Orman 
Ürünleri sektöründe mobilya 
sektöründe olduğu gibi KDV oranının 

yüzde 8’e sabitlenmesi, Eğitim sektöründe KDV 
oranlarının yüzde 1 olarak belirlenmesi, Ayrıca; 
Kamuya iş yapan müteahhitlerin alacaklarının 
zamanında ödenmesi veya mahsuplaşmanın 
yapılması, İş insanlarının vize sorunlarının gün 
be gün artması nedeniyle yeşil pasaportun 
tekrar gündeme alınması, Sağlık Uygulama 
Tebliği fiyatları Ağustos ayında iyileştirildi. 
Sağlık kuruluşları ve vatandaşlarımızın mağdur 
olmaması adına medikal ürünlerde fiyatlama 
bekleyen ürün ve hizmetler bulunmakta, 
Sigorta acentelerinin yaşadığı sorunların 
çözülmesi, İnşaat sektöründe gelir vergisi 
oranlarının yüksek olması nedeniyle yaşanan 
kayıpların giderilmesi,  250.000 TL  ve üzeri 
sermayeli Anonim Şirketlerde avukat 
bulundurma zorunluluğunun işletmelere olan 
maliyetinin düşürülmesi,  Kar Payı dağıtımında 
alınan stopaj vergisinin kaldırılması veya 
azaltılması gibi konuların gündeme alınması 
önem arz etmektedir. 
 
Sayın Bakanım, İstişare, ortak akıl, kurumlar ve 
paydaşlar arası koordinasyon ile büyük Türkiye 
hedefine güçlü adımlarla ilerleyeceğimize 
inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin 100. 
yılında yeni atılımlarla ülkemizi hedeflediğimiz 
noktalara getireceğimiz ümidiyle teşrifleriniz 
için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer 

verdi. 
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TİCARET BAKANI DR. MEHMET MUŞ 

ODAMIZDA İŞ DÜNYASIYLA BİR ARAYA GELDİ 

 
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize 
gelen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş Odamızı 
ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Yönetim Kurulu, meclis ve komite üyeleri ile 
birlikte ev sahipliği yaptığı ziyaret kapsamında, 
istişare toplantısı da gerçekleştirildi.  
 
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş’a ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederken, iş dünyası temsilcileri de tek 
tek söz alarak sektörleri ile ilgili sorun ve çözüm 
önerilerini sundu.  
 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, Odamızın iş 
insanlarının taleplerinin yer aldığı kapsamlı 
dosyayı takdim eden Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, “Kentimize çok daha fazla katma 
değer sağlamak adına, dosyada yer alan 
taleplerimizin hayata geçirilmesi büyük önem 
arz ediyor. Çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum” ifadelerine yer verdi. 
 
 

CUMHURBAŞKANI 

BAŞDANIŞMANI  

PROF. DR. SADETTİN 

HÜLAGÜ’YE ‘HAYIRLI 

OLSUN’ ZİYARETİ 

 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Kocaeli 
Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona erdikten 

sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı 
görevine atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye 
‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.  
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KOÜ Rektörlüğü boyunca kente önemli katkılar 
sunan Prof. Dr. Hülagü’ye yeni görevinde 
başarılar dileyen Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, “Yüksek öğretim ve sağlık başta 
olmak üzere kentimize çağ atlattınız. Bu yeni 
görevinizde de ülkemize üst düzey katkılar 
sunacağınıza yürekten inanıyoruz” ifadelerine 

yer verdi. Odamız heyetinin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü, çalışmaları ile ilgili bilgiler 
verdi.  

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

YENİ REKTÖRÜ  

PROF. DR. NUH ZAFER 

CANTÜRK’E ZİYARET 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, 
Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf 
Ziya Uludüz, Abdurrahman Kaya ve Hızır Fatih 
Sarıoğlu’nun yer aldığı Odamız heyeti 
tarafından Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 
görevine atanan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e 
ziyaret gerçekleştirildi. 
 
KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi iken KOÜ Rektörlüğüne atanan Prof. 
Dr. Nuh Zafer Cantürk’e tebriklerini ileten 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Başhekimlik görevi süresince, birçok alanda 
proje gerçekleştirdiğimiz Zafer Hocamıza yeni 
görevinde başarılar diliyoruz. Her zaman yakın 
ilişkiler içinde olduğumuz üniversitemizle ortak 
çalışmalarımız devam edecek. Başarılarınız 
daim olsun” ifadelerine yer verdi. Odamız 
heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
ifade eden KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer 
Cantürk, çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.  

 
 
 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ 

YENİ BAŞHEKİMİ  

PROF. DR. MAKSUT 

GÖRKEM AKSU’YA 

ZİYARET 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis 
Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, Fikret Yıldırım, 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, 

Abdurrahman Kaya ve Hızır Fatih Sarıoğlu, 
Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Prof. 
Dr. Maksut Görkem Aksu’ya ‘hayırlı olsun’ 
ziyareti gerçekleştirdi.  
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Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Prof. Dr. 
Maksut Görkem Aksu’nun, KOÜ Rektörlüğü 
görevine atanan Prof. Dr. Nuh Zafer 
Cantürk’ten devraldığı bayrağı başarıyla 
taşıyacağına dair inancını paylaşarak, 

tebriklerini iletti. Odamız heyetinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Başhekim Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, 
hastane ve yeni dönem projeleriyle ilgili bilgiler 
verdi.  

 

YENİ ÜYE 

BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI 

 
Odamız, yeni kayıt olan 
üyelerin, Oda 
hizmetlerinden üst düzeyde 
faydalanmasını ve 
faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamak 
amacıyla düzenlediği ‘Yeni Üye Bilgilendirme 
Programlarına’ hız kesmeden devam ediyor. 
Geçtiğimiz gün Odamız hizmet binasında 
düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.  
 
Odamız üyesi olarak ticarete atılan işletmelerin 
yetkilileri hem birbirileri ile tanıştı, hem de 
Odamızın ayrıcalıklarla dolu hizmet dünyasına 

adım attı. Odamız İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin 
Aydın’ın sunumuyla başlayan program, Oda 
Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf 
Bayraktutan’ın altın değerindeki ticari 
tavsiyeleri ile devam etti. Programın 
kapanışında Oda hizmet birimlerini gezen yeni 
üyeler, servis müdür ve şeflerinden detaylı 
bilgiler aldı.  

 

ALMANYA TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI 

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ  

Odamız, üyelerini dış 
pazarlara açmak adına 
düzenlediği ülke 
bilgilendirme 
toplantılarına Almanya ile 
devam etti. Türk-Alman 
Ticaret ve Sanayi Odası 
(TD- IHK) işbirliğiyle 
Odamız hizmet binasında 
gerçekleştirilen, Almanya 
Ticaret ve Yatırım Fırsatları 
Bilgilendirme 
Toplantısı’na, iş insanları 
yoğun ilgi gösterdi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Murat Barış’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, 
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Okan Özoğlu, ‘Oda’nın kuruluş amacı, 
faaliyetleri, Almanya pazarına giriş, tutunma, 
Avrupa Birliği pazarına açılma’ konularında 

detaylı bilgiler verdi. Toplantının açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Murat Barış, Odamızın 
ihracat odaklı çalışmalarına hız kesmeden 
devam edeceğini vurgulayarak, “Bildiğiniz 
üzere ihracatımız 2022 yılında yeni bir rekorla 
254,2 milyar seviyesinde gerçekleşti. İhracat 
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odaklı çalışmalarımızı istikrarla sürdürerek, 
2023 yılında bu rakamın daha da artmasını 
hedefliyoruz. Bu bakımdan Almanya çok önemli 
fırsatları barındırıyor. Bilindiği gibi Almanya, 
sahip olduğu nüfus oranı ve gelişmiş endüstrisi 
ile Dünya’nın en büyük ekonomilerinin başında 
geliyor. Almanya- Türkiye’nin ihracatta ilk, 
ithalatta ise 4. sırada yer alan partneri. 
Temennimiz ticaret hacminin daha da 
artırılmasıdır. Çünkü Kocaelili iş insanlarımız bu 
oranın üzerine çıkabilecek yetkinlikte ve 
tecrübededir” dedi. 
Akabinde sunumuna başlayan TD- IHK Genel 
Sekreteri Okan Özoğlu, “Türk-Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası, iki ülke arasındaki ticaretin 
geliştirilmesi için 2004 yılında faaliyetlerine 
başlamıştır. Özellikle Almanya’daki 
yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi, Türkiye’den 
Almanya’ya gelmek isteyen firmaların sağlıklı 
yol yürümesi öncelikli görevimiz. Almanya, 
Türkiye’nin en büyük ticaret partneri. Henüz 
açıklanmadı ancak 2022 yılında da ikili ticaretin 
40 milyar Euro’luk sınırı geçtiği gözüküyor.  
 
Türkiye’den gittikçe artan sayıda Türk firması, 
Avrupa’ya açılmak için ilk olarak Almanya’ya 
açılıyor. Odamıza geldiğiniz zaman ‘Almanya’da 
size partner buluruz, pazar buluruz’ demiyoruz. 
Böyle bir düşünce içerisinde olmamanızı da 

tavsiye ediyoruz. Almanlar biraz tutucu. Gidip 
kapıyı çalıp pazar bulamazsınız. Bunun için 
süreç gerekiyor. Bir vade gerekiyor. 
Almanya’da yerleşik birtakım otoriterlerle 
ortak hareket etmek gerekiyor. Almanya’da 
Çok iş yapılabilir mi evet ama yerleşik olarak. 
Almanya’da ilk 1-2 seneyi yatırım olarak 
düşünmelisiniz. Bu bizim tavsiyemiz. Bu bizim 
tecrübemiz. Yaparsınız, yapılır ama bir anda bu 
işi kaparım derseniz doğru olmaz. Hayal 
kırıklığına uğramayın. Almanya pazarı süreklilik 
açısından en önemli pazardır. Otomotiv, 
makine ve tekstil başta olmak üzere Türk 
firmalarımız burada önemli işler yapıyorlar. 
Türk firmaları, kalitesiyle rekabet gücüne 
fazlasıyla sahip. Tek sorun Made in Türkiye 
olmasından kaynaklanıyor. Ülkenizin Marka 
gücü karşısında, Almanya’nın marka gücü daha 
fazla. Ben Almanya’ya açılmak isteyen Türk 
firmalarına, Made in Germany(Almanya 
yapımı) özellikle tavsiye ediyorum. Son aşamayı 
Almanya’da yapıp, raporlamasını aldıktan 
sonra, pazara Made in Germany olarak 
çıkabilirsiniz. Yerleşik pazara daha stabil bir 
ülkenin markası olarak girmiş olursunuz. 
Almanya’da devredilmeyi bekleyen şirketler de 
var. Bunun için DEALAG adında bir oluşum 
kurduk” ifadelerine yer verdi.  

 

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ  

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

 

 

Odamız da, iş dünyasının enerji maliyetlerine 
en önemli alternatif olan GES (Güneş Enerji 
Sistemleri) ile ilgili seminer düzenledi. KOTO 
Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen 
seminerde; güneş enerjisinden elektrik üretimi 

konusunda teknolojinin 
son durumu ile Dünyada ve 
Türkiye’deki gelişmeler, 
sürdürülebilirlik, karbon 
emisyonu, güneş enerjisi 
yatırımları konusunda 
güncel mevzuat, fizibilite 
ve sistem kurumları 
konularında bilgilendirme 
yapılarak, yatırım 

uygulamaları konusunda sorular 
cevaplandırıldı.  

Seminer, KOÜ Teknoloji Fakültesi, Enerji 
Sistemleri Mühendisliği’nden Prof. Dr. Engin 
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Özdemir’in sunumuyla başladı. Akabinde, 
Mehmet Kemiksiz, GES’in uygulamasına dair 
teknik bilgiler verdi. Sunumuna ülkelerin 
karbon salınımını azaltmak hedefiyle 
oluşturdukları plan ve taahhütleri hakkında 
bilgiler vererek başlayan Prof. Dr. Özdemir, 
“Dünyada bir enerji devrimi yaşanıyor. Küresel 
ısınma, çevresel felaketler dünyayı karbon 
salınımının azaltılmasına- dekarbonizasyona 
mecbur bırakıyor. Basit bir ifadeyle 
dekarbonizasyon, küresel ekonomimizi işleten 
faaliyetlerde sera gazı emisyonlarının (temel 
olarak karbon dioksit (CO2), metan (CH4) ve 
diğerleri) azaltılması veya ideal olarak yok 
edilmesi anlamına geliyor. Bunun yanında 
enerji fiyatları da çok arttı. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmek suretiyle, karbon 
salınımınını ve emisyonların azaltılması geliyor.  

Dünya ve ülkeler bu hedefe kilitlenmiş 
durumda. Mesela Yeşil Mutabakat bu konuda 
çok önemli bir noktada. Avrupa Birliği, 2050 
yılında karbon nötr bir kıta hedefi koymuş 
durumda. Bunun için bazı kriterler getirdi. 
Kendisine ticaret yapan ülkelerden de buna 
uyulmasını istiyor. Avrupa Birliği’ne yapılan 
ticaretlerde karbon ayak izinin çıkartılması 
gerekiyor.  

Bir başka süreç, 2015 yılında Paris İklim 
Anlaşması imzalandı. Dünyadaki sıcaklık 
artışının 2 derecenin altında tutulması 
hedefleniyor. Öngörülen ise küresel 
emisyonlarının azaltılması. Yani 2030 yılına 
geldiğimizde 2010’daki emisyonların yüzde 45 
altına inilmesi, hatta 2050’de tamamen 
sıfırlanması. Yani ürettiğimiz karbonla elde 
ettiğimiz değerlerin nötr hale getirilmesi 
hedefleniyor.  

Bu anlaşma sonrası 2022 yılında Ulusal Katkı 
Beyanları dediğimiz Birleşmiş Milletler’in İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Bunu 
imzalayan ülke sayısı 198’e ulaştı. Ülkemizde de 
2021 yılında bir hedef kondu. 2053 yılında net 
0 emisyon hedefine ulaşması bekleniyor. Bu 
anlaşmaların, sözleşmelerin hepsi; karbon ayak 
izinin hesaplanması ve düşürülmesini kapsıyor. 
Peki bunu nasıl yapacağız? Bu noktada bizi 
destekleyen en önemli enerjilerden biri güneş 

enerjisi. Çünkü enerjimizi güneşten elde 
ettiğimizde karbon ayak izimizi oldukça 
azaltmış oluyoruz. Artık yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliğini gündeme almak gerekiyor.  

Peki ülkemizin net 0 emisyon hedefi neyi 
getiriyor. Neler yapılacak? Başta, ülkemiz artık 
fosile dayalı yatırım yapmayacak. İkincisi yeni 
bir kömür santrali kurulmayacak. Kömüre 
dayalı düşük verimli santrallerin de 2030’a 
kadar kapatılması hedefi konuldu. 2040’ta da 
bunların teknolojilerinin yenilenmesi diye 
hedefler devam ediyor…  

2010 yılında güneşten elektrik üretiminin 
maliyeti kilovat saat olarak 15 Cent idi. Fosil 
kaynaklı elektrik ise 8 Cent idi. 10 yıl içerisinde 
güneşten elektrik üretim fiyatları inanılmaz 
düştü. Neredeyse 10 Cent’in altına geldi. 
Güneşten elektrik üretmek artık daha ucuz. 
Bunlar dünya rakamları. Peki konvansiyonel 
kaynaklardan da ucuz mu? Şuan 4 kat daha 
ucuz çünkü elektrik fiyatları çok arttı. Elektrik 
fiyatlarının artması ile güneş enerjisi fiyatları 
çok aşağıda kaldı. 

Son 10 yılda elektrik tüketimi inanılmaz 
yükseldi. 101 bin megavatlara ulaşmış 
durumdayız. Peki bu artış trendi devam edecek 
mi? Cevap evet. Ülkemiz sanayileşiyor, tüketim 
artıyor. Bu artışı nereden sağlayacağız. Sonsuz 
sürdürülebilir GES. Temiz sonsuz hareketsiz 
sessiz sahipsiz. Bir sahibi yok. Her yerden 
ulaşabilirsiniz. Tüm ülkelere eşit geliyor. Esnek. 
Dilediğiniz miktarda kurabilirsiniz. Ve artık çok 
ucuz. Rakamları gördük. Artık ülkemizde de 
güneşten elektrik üretecek sistemleri kendimiz 
üretiyoruz. İstanbul, Sakarya birçok bölgede 
güneş paneli üreten fabrika var. Artık hücre 
üretimi de ülkemizde yapılıyor. Bunlar 
sevindirici gelişmeler. Biraz daha işin 
ucuzlaması açısından önemli bir avantaj.  

Dezavantajları ise; birim yüzeye gelen güneş 
ışınımı az olduğundan büyük yüzeyler 
gerektirir. Güneş ışınımı sürekli olmadığından 
depolama gerektirir. Güneş ışınımından 
yararlanılan birçok tesisatın ilk yatırımı fazladır. 
Kış aylarında güneş ışınım az olup, geceleri 
yoktur” ifadelerine yer verdi.  
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KOSGEB 

KOBİ-GEL 

PROJESİ 

TANITIM 

TOPLANTISI  

 
KOSGEB 2022 Proje teklif 
çağrısı tanıtım programı 
Odamız Hizmet binasında 
gerçekleştirildi. 
 
KOSGEB tarafından hızlı ve sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için; modern imalat ve 
bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve 
yüksel katma değer odaklı imalat sanayi 
yapısının oluşturulması amacıyla KOBİGEL-KOBİ 
Gelişim Destek Programı 2022 Yılı Proje Çağrısı,  
KOSGEB Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer 
tarafından üyelerimize anlatıldı. 
 
2022.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme 
Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji 
Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje 

Teklif Çağrısı, 2022.02 İmalat Sanayi 
Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin 
Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital 
Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin 
Arttırılması Proje Teklif Çağrısı, 2022.03 İmalat 
Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Güçlerinin ve 
Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı 
başvuruları tamamlandı. 
 
 

 
 

ÖZEL OKULLAR İSTİŞARE TOPLANTISI  

 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, 
Meclis Üyeleri Handan Kümeli ve Alparslan 
Naipoğlu, 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail 
Aydemir, Komite Başkan Yardımcısı Melike 
Andız, Komite Üyesi Mehmet Eray Camgöz’ün 
katılımlarıyla Özel Okullar Sektör toplantısı 
gerçekleştirildi.  
 

Söz konusu toplantı 23. Meslek 
Komitesi Başkanı İsmail Aydemir’in 
2022-2023 eğitim öğretim yılına 
ilişkin değerlendirme 
konuşmalarının ardından toplantıya 
katılan üyelerin kendilerini 
tanıtmalarıyla başladı. Özel Okullar 
Sektör Toplantısında; özel okulların 
sorunları, ekonomik gelişmelerin 
sektöre olan etkileri ve yeni Eğitim 
ve Öğretim yılı ile ilgili yapılacak 
çalışmalar değerlendirildi.  
 

II. Özel Okullar İstişare Toplantısı ise 10 Ocak 

Salı günü 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail 

Aydemir’in konuşmalarıyla başladı.  



 
 

  
10 

HABERLER - İŞ DÜNYASI 

 

Toplantıda, Özel Okullarla ilgili yanlış algılar 
olduğu, bu durumunda sektöre oldukça zarar 

verdiği ifade edildi. Özellikle Pandemi 
döneminde özel okulların özverili bir şekilde 
çalıştığı ancak hemen hemen her sektöre teşvik 
verilirken özel okulların bu teşviklerden 
faydalanamadığı belirtildi.  Söz konusu 
toplantıda teşviklerin arttırılması gerekliliği, 
sınıf öğretmeni bulunamaması ve KDV’nin 
mutlaka indirilmesi gerektiği gibi konular ön 
plana çıktı. Toplantının son bölümünde yemek 
ücretleri ve yeni açıklanan asgari ücretlerle 
birlikte öğretmen maaşları konusu görüşüldü. 

 

ANKARA TİCARET ODASI EŞ MESLEK KOMİTE 

TOPLANTISI ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
TOBB’a bağlı faaliyet gösteren Oda ve 
Borsalar ile sıkı temas halinde olan 
Odamız bu kez Ankara’dan gelen 
Sigortacı konuklarını ağırladı. Ankara 
Ticaret Odası (ATO) 67. Meslek Komitesi 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Sigortacılık Hizmetleri Meslek 
Komitesi’nin Başkanı Mehmet Serdar 
Çankaya, Meclis Üyesi Bülent Yük, Komite 
Üyeleri Mustafa Erkaya, Emin 
Haktanıyan, Hüseyin Bayraktar ve Zafer 
Kartal, Odamızı ziyaret ederek Sigortacılık 
Komitesi ile eş meslek komite 
toplantısında bir araya geldi.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un, Meclis Üyeleri Mustafa Büyükbudak, 
Önder Dükmen, 22. Meslek Komitesi Başkanı 
Cem Serhat Dayanç, Komite Üyesi Mert Serkan 
Naz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, 
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Üyesi 
(SAİK) Cemal Türengül, Kocaeli Sigorta 
Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Bülent 
Yılmaz ve KOSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kadir 
Tiryaki de yer aldı.  
 
Sigorta sektörüne dair ortak sorunların ve 
çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda; 

sigortalılık bilincinin artırılması, sorunların 
kaynağından çözüme kavuşturulması gibi 
konularda yapılabilecek işbirlikleri de 
detaylandırıldı.  
 
Kocaeli Ticaret Odası olarak, istişareye ve 
işbirliğine üst düzey önem verdiklerini ifade 
eden Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Ankara Ticaret Odamızın Sigorta Hizmetleri 
Komitesi’ni ağırlamaktan memnuniyet duyduk. 
Birliğimize bağlı Odalarımızla işbirliğini, 
sorunlarının gündeme getirilmesi ve 
nihayetinde çözüme kavuşturulmasında 
oldukça önemli buluyoruz” dedi.  
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ÖZEL ANAOKULLARI İSTİŞARE TOPLANTISI 

 
Özel Anaokulları Sektör Toplantısı Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis 
Üyeleri Handan Kümeli ve Meclis Üyesi 
Alparslan Naipoğlu, 23. Meslek Komitesi 
Başkanı İsmail Aydemir, Komite Başkan 
Yardımcısı Melike Andız, Komite Üyesi Mehmet 
Eray Camgöz’ün ev sahipliğinde ve birçok Özel 
Anaokulu Sektör temsilcileriyle Odamız Hizmet 
binasında düzenlendi. 
 
Toplantı 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail 
Aydemir’in konuşmalarının ardından toplantıya 
katılan üyelerin kendilerini tanıtmalarıyla 
başladı. Söz konusu toplantıda söz alan Meclis 
Üyesi Alparslan Naipoğlu; anaokulu sektöründe 
yaşanan sorunları, ekonomik gelişmelerin 
sektöre olan etkileri ve yeni kayıt dönemi ile 
ilgili yapılacak çalışmalar hakkında 

bilgilendirme yaparak okullar arası kurumsal 
iletişimin önemine değindi. Anaokullarının 
sorumluluklarının fazla olmasından dolayı 
herhangi bir mağduriyete sebep vermemek 
adına çok çalıştıklarının altını çizdi. Ayrıca, 
enflasyonun neden olduğu ekonomik 
durumlar, Özel Anaokulların artan maliyetleri 
ve asgari ücret artışları nedeniyle çalışanlara 
yapılacak maaş konuları detaylı bir şekilde 
konuşularak toplantının diğer gündemlerini 
oluşturdu. 
 
Söz konusu toplantı, özel anaokullarının 
yapılacak fiyat artışı için birliktelik oluşturması, 
okullar arası iletişimin etkili biçimde olması ve 
bu toplantıların sıklıkla yapılması kararı alınarak 
sonlandırıldı. 

 

ÖZEL KURSLAR İSTİŞARE TOPLANTISI  

 
 
 
Odamız 23. Meslek Komitesi, özel kurs 
sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin 
katılımıyla sektörel istişare toplantısı 
gerçekleştirdi.  
 
Sorunların, çözüm önerileriyle birlikte ele 
alındığı toplantı sonunda kapsamlı rapor 
oluşturuldu.  
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23. Meslek Komitesi (Özel Eğitim Kurumları) 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel Kurs 
sektörü için, istişare toplantısı düzenlendi. 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, 
Meclis Üyeleri Handan Kümeli, Alparslan 
Naipoğlu, 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail 
Aydemir’in, Komite Başkan Yardımcısı Melike 
Andız ve Komite Üyesi Mehmet Eray 
Camgöz’ün ev sahipliği yaptığı toplantıya, özel 
kursların müdür ve yöneticileri katıldı. 
 
Komite Başkanı İsmail Aydemir’in, toplantının 
içeriğine ilişkin yaptığı açılış konuşmasıyla 

başlayan programda, sektöre dair; kayıt dışı 
çalışan kursların sebep olduğu sorunlar ve 
ortaya çıkan haksız rekabet ortamı, kurs 
ücretlerinin farklı olmasının doğurduğu 
sorunlar, kurumlar arası diyalogun 
güçlendirilmesi, öğretmenlerin kurum 
aidiyetinin güçlendirilmesi, belediyelerce açılan 
kursların neden olduğu sorunlar, sektöre 
hizmet veren dijital platformların durumu, kurs 
ücretleri ve artan maliyetler gibi konular ele 
alındı. 
 

 
 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

İŞTİŞARE TOPLANTISI 

 

 

 
Odamız Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, 11. 
Meslek Komite Başkan Yardımcısı Tahsin 
Koçyiğit, 23. Meslek Komite Başkan Yardımcısı 
Melike Andız ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezleri sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin katılımlarıyla Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezleri Sektör Sorunları ve 
Çözüm Önerilerini İçeren İstişare Toplantısı 
düzenlendi. 
 
 

Sektöre yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, 

öğretmen bulma konusunda yaşanan sıkıntılar 

dile getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 

yatalak hastalara yönelik hasta bezi alınması ile 

ilgili bir kart çıkarttığı ve bu kart ile anlaşmalı 

medikal firmalarından alışveriş yapıldığı bilgisi 

aktarıldı. Konu ile ilgili kurumlarında yatalak 

hasta olarak tedavi gören hasta velilerine 

durum hakkında bilgi aktarılmasının önemi gibi 

birçok konu istişare edildi.  
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SORUMLU EMLAK 

DANIŞMANI SEVİYE 5 

SINAVI ODAMIZDA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

“Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Sınavı” Sorumlu Emlak 
Danışmanı Seviye 5 sınavı Odamız ve TOBB 
MEYBEM işbirliğinde 26-30 Aralık 2022 
tarihlerinde Bağımsız Değerlendirici Rafi 
Serdaroğlu ve Mustafa TAŞKIRAN tarafından 

ilimiz de emlakçılık yapmak isteyen ancak 
mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara yönelik 
gerçekleştirildi. 

 
 

TÜRKŞEKER-NURİ ŞEKER 

UŞAK ŞEKER FABRİKASINDAN 

ÜYELERİMİZ İÇİN ŞEKER 

TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Faaliyet belgesinde tatlı imalatçısı ve/veya 
üretim konusunda şeker kullandığına dair ibare 
olan üyelerimiz ile kapasite raporunda imalat 
sürecinde şeker kullandığı görünen 
üyelerimizin Türkşeker Fabrikalarından Odamız 
aracılığı ile şeker alımı yapabilmeleri adına bir 
süredir çalışmalarımız devam etmektedir. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
girişim ve telkinleri sonucu Fabrika Yönetimi ve 
Fabrika Ticari servisi ile yapmış olduğumuz ön 

görüşmelerin ardından talepte bulunan 
firmalarımızın ön kayıt işlemlerini 
tamamlayarak hak ediş miktarlarının tespit 
edilmesi işlemleri yürütüldü. Randevu 
işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, 
Odamız temsilcilerinin bizzat Türkşeker Uşak 
Fabrikasına gitmek suretiyle baştan sona takip 
ettikleri resmi işlemler ve nakliye süreci 
neticesinde talepte bulunmuş olan 
firmalarımıza direkt olarak fabrikadan şeker 
temini süreci tamamlanarak teslimatları 
gerçekleştirildi. 

 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 

 
Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl 
Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar 
Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Odamızı 
temsilen Araştırma ve Dış Ticaret Servisi 
Müdürü Özlem Taşkır katılım sağladı. Kocaeli 
Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
Vali Seddar Yavuz, kentte uyuşturucuyla 
mücadeleyle ilgili 2022 yılı içerisinde 5 bin 163 
operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "7 bin 
304 kişi gözaltına alınmış ve 707 kişi 
tutuklanmıştır” dedi. Yavuz, söz konusu 
operasyonlarda, 405 kilo 290 gram eroin, 304 
kilo 978 gram esrar, 247 kilo 356 gram kokain, 

23 kilo 419 gram metamfetamin, 20 kilo 418 
gram bonzai, 144 kilo 448 gram skunk, 26 kilo 
406 gram afyon sakızı, 235 bin 307 adet 
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ecstasy, 2 bin 938 sentetik ecza ve 6 bin 429 
kenevir bitkisi ele geçirildiği bilgisini paylaştı.  
 
Gıda üreten ve satışını yapan iş yerlerinde gıda 
güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının 
önlenmesine yönelik olarak da kontrolleri 
arttırdıklarını belirten Yavuz, "İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce kaçak sahte içki üretimi 
ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli 
denetimler yapılarak yılbaşı gecesi dahil sahte 
bandrolsüz içki satışı yapanlar haklarında yasal 
işlemler başlatılacaktır. Bu kapsamda bu hafta 
içerisinde 1 tona yakın sahte alkol üretiminde 

kullanılacak alkolü yakaladık. Yılbaşında halkın 
sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için 
hastane ve sağlık kurumlarında nöbetçi 
personel bulundurulması konusunda üst 
yöneticiler tarafından önceden planlama 
gerçekleştirilecektir. Elektrik arızalarına anında 
müdahale için SEDAŞ tarafından yeteri kadar 
ekip görevlendirilecektir. Ayrıca, telefon 
arızalarına karşı Telekom da gerekli tedbirleri 
alacaktır." İfadelerine yer verdi. Daha sonra 
kurumların yetkilileri sunum yaptı, görüş ve 
değerlendirmelerini paylaşıldı. 

 

İL TANITIM VE 

GELİŞTİRME 

KURULU 

TOPLANTISI 

 
İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 
Toplantının 6. buluşması İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Fatih 
Taşdelen Başkanlığında, 
Odamızda gerçekleştirildi. 
 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen 
Başkanlığında yürütülen yılın ilk toplantısında 8 
gündem maddesi değerlendirildi. İl kurulları 
illerimizin tanıtımı için çalışan kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütlerinin yürüttükleri benzer çalışma ve 
faaliyetlerin güçlendirilerek iletişim 

süreçlerinin bütünlüklü şekilde ele alınması, 
oluşturulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ile il 
ve alt destinasyonların tanıtımı çalışmaların iş 
birliğinde yürütülmesi ve verimliliğin 
artırılması, il ve alt destinasyonlarının 
markalaşma süreçlerinde sinerji yaratan 
faaliyetler yürütülmesini kapsayan toplantının 
bu ayki gündeminde ileriye dönük yeni projeler 
masaya yatırıldı. 

 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE   

İL TEKNİK KURULU TOPLANTISI 

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik 
Kurulu,  Kocaeli İl Koordinasyon,  İzleme ve 
Değerlendirme Komisyonuna bağlı faaliyet 
göstermekte ve İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet 

Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünün 
organizasyonu ile düzenli olarak 
toplanmaktadır. Kurul'un 2023 yılı birinci 
toplantısı Kocaeli Valiliğinde 16 Ocak 2023 
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tarihinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 
toplantıya Odamızı temsilen Meclis Üyesi 
Hicran Bozkurt ve Araştırma ve Dış Ticaret 
Servis Müdürü Özlem Taşkır katılım sağladı. 
Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nden 
Sosyal Çalışmacı Abdülkerim Şeker’in 
sunumlarının ardından, Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Kocaeli İl Eylem Planına dair 2023 yılı 

Faaliyet Planı'nın hazırlanması sürecinin 
değerlendirilmesi, Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Kocaeli İl Eylem Planı'nın 2022 yılı 
ikinci dönem (Temmuz-Aralık) izleme 
çalışmasının başlatılması, KYŞM Kocaeli İl Eylem 
Planı uygulamasında karşılaşılan sorunların ve 
olası çözüm yollarının değerlendirilmesi 
gündemleri ele alındı.  

 

ODAMIZA ZİYARETLER 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Murat Barış, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, Fikret 
Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Efe, 
Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, 
Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, 
Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan ve Meclis 
Katip Üyesi Kübra Öter’in yer aldığı Odamız 
heyeti, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen 
ziyaretçilerini Ocak ayında da ağırladı. 
 
Bu kapsamda Ocak ayında ; İyi Parti İl Başkanı 
Şaban Yıldız ve İyi Parti Yöneticileri, Kocaeli 
Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve Kent 
Konseyi Yöneticileri, Odamız Meclis Üyesi aynı  
 

 
zamanda Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Sedat Köse, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi 
Başkanı Fevzi Ulaş ve Yönetimi, Kocaeli Madeni 
İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Mehmet Onur Okyay ve Yönetimi, Genç 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
Başkanı aynı zamanda Odamız Meclis Üyesi 
Emrullah Yolasığmaz ve Yönetimi, İzmit Genç 
İşadamları Derneği Başkanı aynı zamanda 
Odamız Meclis Üyesi Eray Bodur ve Yönetimi, 
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Direktörü 
Prof. Dr. Hasan Terzi ve VM Medical Park 
Kocaeli Hastanesi yetkilileri, S.S. 6 Nolu Şehir İçi 
Dolmuş Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi  Başkanı Timuçin Sevilmiş ve 
yönetimi, Kocaeli Camileri ve Kur’an Kursları 
Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir ve 
yönetimi Odamıza ziyaretler gerçekleştirdi. 
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KOCAELİ KADIN 

GİRİŞİMCİLER  

ARALIK İCRA KURULU 

TOPLANTISI 

 

Kocaeli Kadın Girişimciler Aralık ayı İcra Kurulu 

toplantısı Kocaeli Sanayi Odası evsahipliğinde 

gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda 

2023 yılı iş planı oluşturuldu

. 
 

 
 

KOCAELİ KADIN 

GİRİŞİMCİLER KURULU’NDAN 

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANI 

FATMA KAPLAN HÜRRİYET'E 

ZİYARET 

 

Kocaeli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Nurcan Babalık, Kurul Başkan Yardımcısı 
Nurhayat Güldüren, Odamız temsilcileri Esma 
Bektaş, Eda Efe, Melike Andız, Nezehat Çini ve 

diğer kurul üyeleri kadın girişimcilerden oluşan 
heyet, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan 
Hürriyet’i makamında ziyaret ederek 2023 
yılında yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. 

 
 

KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLERİ İLE 

ODAMIZ İCRA KURULU ÜYELERİ TOPLANTI 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya 
Uludüz, Özel KOTO Arslanbey Organize Sanayi 
Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Coşkun Cebeci, KOTEV Genel Sekreteri 
Ercan Bağbudar, Özel KOTO Arslanbey 
Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hacer 

Özşimşek ve Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Odamız 
İcra Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, Melike Andız, 
Birsen Ertan, Nezehat Çini’nin katılımlarıyla 
Özel KOTO Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2023 yılı 
çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulundu.  
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KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU 

ODAMIZA ZİYARETİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut,  
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Meclis 
Üyesi Emine Nilay Özkan tarafından oluşan 
Odamız heyeti, Kocaeli Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, Başkan 
Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Kocaeli Kadın 
Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, 
Eda Efe, Melike Andız, Birsen Ertan, Hazel 
Uzun, Ayşen Erbayrı Odamızda ağırladı. 

 

 

CEZAYİR'E İHRAÇ EDİLMEK 

ÜZERE BEKLEYEN ÜRÜNLER  

 
Cezayir’e ithalatta Cezayir ithalatçı firmaları 
tarafından ithal edilmek istenen ürünlerin 
anılan ülke piyasasında bulunup 
bulunmadığına ilişkin araştırma yapılması 
zorunluluğunun ilgili ülke tarafından yürürlüğe 
konulmasından önce, ülkemizden Cezayir’e 
ihracatı gerçekleştirilmek üzere hazırlanan ve 
ihracatçılarımızın depolarında bekletilen mal ve 
ürünler hakkında yaşanan sorunlara dair, bir 
Odamızdan TOBB’ne ulaşan bilgiler 
çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı nezdinde 
girişimde bulunulmuş olup, konuya ilişkin 
Bakanlıktan ilgide kayıtlı cevabi yazı alınmıştır. 

 
Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı 
tarafından ulusal ürünler için elektronik 
interaktif bir platformun devreye alındı bilgisi 
verilmiştir. Bu kapsamda, Cezayir firmalarının 
ithal edecekleri ürünler için banka 
domisiliyasyon (ithalat öncesinde ithalatçı 
firma tarafından bankada açtırılması gerekli 
dosya) işlemini yapmadan önce, ithal edilecek 
ürünün ulusal piyasada bulunup 
bulunmadığının anılan Bakanlığın web sitesi 

aracılığıyla doğrulanması uygulamasının 
getirildiği açıklanmıştır. 
Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan bilgiye 
atfen, söz konusu uygulamanın Cezayir 
Bankalar Birliği’nin (ABEF) 24.04.2022 tarihli 
ekte bildirimi ile yürürlüğe girmiş olduğu 
belirtilerek, ilgili tarihten önce açtırılmış ve 
onaylanmış ithalat dosyalarının yeni 
uygulamadan muaf tutulduğu kaydedilmiştir. 
Bu kapsamda, söz konusu tarihten sonra 
açtırılmak istenen banka ithalat dosyalarında 
ilgili belgenin Cezayir Maliye ve Ticaret 
Bakanlığı’nın talimatı üzerine Cezayir bankaları 
tarafından istenmesinin zorunlu hale getirildiği 
vurgulanmıştır. 

 
Bununla birlikte Cezayir’in ithalat bedeli 
ödemelerine ilişkin mevzuatı gereği 750 ABD 
Dolarını geçen ithalat ödemelerinin onaylı bir 
ithalat dosyası çerçevesinde banka kanalı ile 
yapılmasının gerektiği, bir teminata 
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dayandırılmak suretiyle ithalat bedelinin en 
fazla %15’inin avans olarak ödenmesinin 
mümkün olduğu, bu kapsam dışındaki peşin 
ithalat ödemelerinin mer’i mevzuata uygun 
olmadığı ifade edilmiştir. 
 
Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın konuyla ilgili 
olarak muhatap oldukları Cezayirli ithalatçı 
firmalar nezdinde sorgulama yapmalarının ve 

22.04.2022 tarihinden önce onaylanmış 
olmasına rağmen yeni uygulamaya tabi 
tutulmak istenen ve depolarda bekletilen 
ürünlerin ithalat dosyaları hakkında Cezayir 
Ticaret Müşavirliğimizle 

(cezayir@ticaret.gov.tr) iletişime geçilmesi 
faydalı olmaktadır. 

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi 

Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanan 

yönetmelik dahilinde binalarda enerji 

verimliğine yönelik düzenlemeler 

getirilmektedir. 

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi 

Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik dahilinde; 

- 1 Ocak 2023'ten itibaren,  

- NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik 

Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya 

daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil 

enerji ihtiyacının en az %5’i oranında 

yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması 

zorunludur.- Toplam yapı inşaat alanı 5000 m2 

ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa 

edilmesi zorunludur. 

- 1 Ocak 2025’den itibaren, 

- NSEB niteliğindeki 

binaların Enerji Kimlik 

Belgesindeki enerji 

performans sınıfının B veya 

daha iyi olması ve aynı 

zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az 

%10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına 

sahip olması zorunludur. 

- Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan 

binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.  

Bu kapsamda NSEB ve yenilebilir enerji, 

 Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek 

enerji performansına ve aynı zamanda belli 

oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip 

olan binayı,  

Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, 

jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve 

gelgit gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından 

elde edilebilen enerjiyi, şeklinde 

tanımlanmıştır.  

 

 

 

mailto:cezayir@ticaret.gov.tr
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KONAKLAMA VERGİSİ 

 

Konaklama Vergisi 

Uygulama Genel 

Tebliği 14 Aralık 2022 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kapsam: Konaklama vergisinin konusunu; otel, 

motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, 

misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi 

konaklama tesislerinde verilen geceleme 

hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak 

suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan 

diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, 

eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve 

benzeri alanların kullanımı gibi) 

oluşturmaktadır. 

Konaklama Vergisine Tabi İşlemler: 

 Konaklama tesisleri kapsamında 

düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik 

oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, 

pansiyonlar, apart otellerde, Sağlık tesisleri 

kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam 

tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi 

bulunan termal tesislerde, 

 Kırsal turizm tesisleri kapsamında 

düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, 

dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı 

mesire yerlerinde, 

 Muhtelif başlıklarda düzenlenen 

tesislerden (turizm kompleksleri, tatil 

merkezleri, eğlence merkezleri, personel 

eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme 

hizmeti de sunan diğer tesislerde, 

 Kamu ya da özel sektörün tasarrufunda 

olan yerlerde personelin konaklaması için 

ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler 

hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme 

tesisi, kamp gibi tesislerde, 

 Uygulama otellerinde, 

 Sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi 

belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi 

olup olmadığına bakılmaksızın geceleme 

hizmeti sunan diğer tüm tesislerde, 

verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle 

birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi 

bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler 

vergiye tabidir. 

Konaklama Vergisinde Oran: 
Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. 
 
Konaklama Vergisinin Belgelerde 
Gösterilmesi: 
Konaklama vergisi, konaklama tesislerince 
düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca 
gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında 
indirim yapılamaz. Bu vergi, KDV matrahına 
dâhil edilmez. 
Konaklama hizmetinin sunumundan önce 

fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, bu 

belgede konaklama vergisi gösterilmez. 

Vergilendirme Dönemi: 
Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, 
faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık 
dönemleridir. 
 

Verginin Beyanı: 
Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama 
vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 
26 ncı günü akşamına kadar KDV yönünden 
bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti 
bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer 
vergi dairesine beyan edilecektir. 
Verginin Ödenmesi 

Konaklama vergisi, beyanname verme süresi 

içinde ödenir. 

Yürürlük Tarihi: 
1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 

TEMİZ ÜRETİM 

UYGULAMALARI GENELGESİ 

 

Tekstil sektöründe temiz üretim 
teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla 
"Tekstil Sektöründe Temiz Üretim 
Uygulamaları Genelgesi"nin yayımlanmıştır. 

Buna göre kapasite sınırı olmaksızın tekstil 
materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, 
baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini 
yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş 
merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, 
enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su 
tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün 
azaltılması için genelgede belirtilen tekniklerin; 

-   Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan 
tesislerde 15 Ocak 2024, 

-   5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 
Ocak 2025, 

-   5 ton /gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması 
zorunludur. 

Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin İş 
Termin Planlarını, Genelgenin yayımı 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine 
iletmeleri gerekmektedir.  

LİBYA ENDUSTRİLERİ FUARİ 

Libya Milli Birlik Hükümeti Sanayi ve Madenler 

Bakanlığı tarafından Libya Endüstrileri Fuar’ 

ının 25 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri 

arasında Misurata şehrinde düzenlenmesinin 

öngörülmektedir. Fuarla ilgili detaylı bilgiye 

www.koto.org.tr. Web sayfamızdan 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

http://www.koto.org.tr/
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GÜVEN DAMGASI 

Ticaret Bakanlığı ile Birlikleri arasında 
01.02.2018 tarihinde imzalanan "Güven 
Damgası Protokolü"ne istinaden Birliklerinin 
Güven Damgası Sağlayıcısı olarak 
yetkilendirilmiş olduğu,Güven damgasının 
Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında 
Tebliğ'inde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet 
kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve 
aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik 
işaret olduğu ve (http:///guvendamgasi.org.tr) 
bağlantı adresinden güven damgası 
başvurusunun yapılabileceği, 

Bu kapsamda, güven damgasının öneminin 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para ihracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları 
Hakkında Yönetmelik’te yer alan "Madde 7/1 
Anonim Ön Ödemeli Araçlar" başlıklı 
düzenleme ile daha da artmış olduğu, 

Söz konusu düzenleme 
ile anonim ön ödemeli 
araçların sadece araç 
hamili fiziken iş 
yerindeyse ve fiziken 
kullanıldığı ödemelerde 
ve ayrıca Güven Damgası 
alan hizmet sağlayıcı ve 
aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal 
veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme 
işlemleriyle fatura ödeme işlemlerinde 
kullanılabilir hale geldiği, 

Bu doğrultuda, güven damgasını yeni alacak 
elektronik ticaret sitelerinin başvuruları ile 
güven damgası süresi bitenlerin yenileme 
işlemlerinin 28.02.2023 tarihine kadar 
(https://guvendamgasi.org.tr) bağlantı 
adresinden gerçekleştirilmesinin 
gerektiği belirtilmektedir. 

 

PAKİSTAN II. MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK FUARI  

 23-25 ŞUBAT 2023 LAHORE 

 

Geçen sene ilk kez düzenlenen Mühendislik ve Sağlık 
Fuarı'nın ikincisinin, 23-25 Şubat 
2023 tarihlerinde Pakistan'ın Lahor şehrindeki Expo 
Center'da düzenleneceği bildirilmektedir. 
Mühendislik ve Sağlık Fuarı'ndaki sektörler aşağıda yer 
almaktadır. 

Tarım makineleri, Otomotiv ve İnşaat malzemeleri 
Çatal ve Tencere · Kimyasallar ve Kozmetik 
Elektrikli makinalar, Mobilya ve Minder 
Değerli Taşlar, Takılar ve El sanatları 
Vantilatör ve Ev Aletleri 
Müzik Enstrümanları ve Mobil cihazlar 
Mermer, Mineraller ve Plastik aletler 
Paketleme ve Kırtasiye 
İlaç Endüstrisi ve Kauçuk ürünler 
Güvenlik ekipmanları, Spor malzemeleri ve Cerrahi ürünler 
 
Ekte örnek broşürü yer alan Fuara ilişkin detaylı 
bilgilere https://ehcs.tdap.gov.pk/  adresinden ulaşılabilir. 

http://10.34.1.41/guvendamgasi.org.tr
https://guvendamgasi.org.tr/
https://ehcs.tdap.gov.pk/
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ERBİL’DE DÜZENLENECEK FUARLAR 

 

Erbil Uluslararası Fuar Alanı’nda; otomotiv, 
mobilya, yapı-inşa, eğitim, teknoloji, güzellik, 
moda ve enerji sektörlerinde 2023 yılında 

düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin fuar 
takvimi görselde yer almaktadır. 

 

ÇEVREYE İLİSKİN BEYANLAR 

İÇEREN REKLAMLAR 

HAKKINDA 

 

Ticaret Bakanlığı tarafından bireylerin ve 

toplumların iklim değişikliği gibi çevre sorunları 

ile sürdürülebilir tüketim gibi konulara karşı 

ilgisinin ve hassasiyetinin artması ve söz konusu 

alanların kamuoyunda daha fazla dikkat çeker 

bir noktaya gelmesiyle birlikte tüketicilere 

sunulan mal ve hizmetlerin satış ve 

tanıtımlarında, tüketicilerin çevreye ilişkin 

hassasiyetlerinin istismar edildiği, tüketicileri 

manipüle edici, mal ve hizmetlerin doğaya 

zararsız ve doğal yaşamı koruyucu olduğu gibi 

yanıltıcı iddiaların kullanıldığı örneklerle sıklıkla 

karşılaşılmaya başlandığı belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda, 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve 

Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine 

dayanılarak söz konusu sorunların çözümüne 

yönelik reklam verenler, reklam ajansları, 

mecra kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 

ticari reklam ve ticari uygulamalarda yer verilen 

çevreye ilişkin beyan ve görsellerin ilgili 

mevzuata uyumlu olmaları konusunda 

reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve 

kuruluşlara yol göstermek amacıyla hazırlanan 

“Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar 

Hakkında Kılavuz” 13 Aralık 2022 tarihli ve 328 

sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan ilke 

kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/cevre

ye-iliskin-beyanlar-iceren-reklamlar-hakkinda-

kilavuz  adresli internet sitesinden anılan 

Kılavuza ulaşılabilmektedir.  

https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/cevreye-iliskin-beyanlar-iceren-reklamlar-hakkinda-kilavuz
https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/cevreye-iliskin-beyanlar-iceren-reklamlar-hakkinda-kilavuz
https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/cevreye-iliskin-beyanlar-iceren-reklamlar-hakkinda-kilavuz
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RUSYA FEDERASYONU 

İHRACAT YASAĞI 

UYGULAMALARI 

Rusya Federasyonu tarafından "dost olmayan 

ülkeler" olarak tanımlanan ülkelere çift 

kullanımlı ürünlerin (helikopter, dronelar, zırhlı 

araçlar, patlayıcı, ateşli silahlar, optik 

görüntüleme cihazları ve diğer muhtelif 

ürünler) ihracatının kısıtlandığı bildirilmektedir.

 

         İRAN'DAKİ FUARLAR 

 

İsfahan’da 25-30 Ocak 

2023 tarihlerinde El 

Yapımı Halı Fuarı ve Tahran‘da 7-10 Mayıs 

2023 tarihlerinde 5. İran İhracat Ürünleri 

Fuarı‘nın (Iran EXPO) düzenlenecektir.

 

2023 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE 

VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ 

 

’Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin 

Maliyetleri’’ hakkındaki talepleri içeren yazılar 

hem Milli Eğitim Baknlığı’na hem de Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’na gönderilmiş olup, bahse 

konuların takibi Birliğimizce sağlanmaktadır. 7 

Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ile de, 2023 Yılı 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek 

Eğitim Desteği 

Tutarlarına İlişkin 

Tebliğ yayınlanmış 

olduğu bilgileri 

aktarılmaktadır. İlgili Tebliğe www.koto.org.tr 

web adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

2023 KOSGEB DESTEK KATALOĞU 

 

KOBİ'lerin KOSGEB 

desteklerinden 

faydalanmaları için 

hazırlanmış olan ve "2023 

yılı KOSGEB Destek Kataloğu"u yayınlanmıştır. 

Söz konusu katoloğa www.koto.org.tr  web 

adresimizden ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.koto.org.tr/
http://www.koto.org.tr/
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TÜRKMENİSTAN'DAKİ 

FUARLAR 2023 

 

2023 yılında Türkmenistan'da inşaat, enerji, 

tarım, iletişim sektörlerinde fuarlar 

düzenlenecektir. Söz konusu fuara ilişkin 

detaylı bilgilere www.koto.org.tr web 

adresimizden ulaşabilirsiniz. 

 

GERİ DÖNÜŞÜM ZİRVESİ 

Gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakmak, atık 

oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların 

kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme 

kazandırılması, depozito bilincinin oluşması, toplumda 

geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, farkındalık 

yaratmak ve kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne 

geçmek amacı ile 16-17-18 Mart 2023 tarihinde Geri 

Dönüşüm Zirvesi ve Geri Dönüşüm Şurası Haliç Kongre 

Merkezinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye 

Belediyeler Birliği ve İGEDDER desteği ile 

gerçekleşecektir. 

 

BEAC KARARLARI KAPSAMINDA BEAC ÜLKELERİNDEN 

DÖVİZ ÇIKIŞINDA YAŞANAN PROBLEM 

Yaounde Ticaret Müşavirliğimizin 
belirtmeleriyle özellikle son dönemde ülkemiz 
ihracatçı firmalarının Kamerun iş dünyası ile 
yaptığı ticarette bankalararası para 
transferlerinin oldukça uzun sürebildiği, 
BEAC’ın (Bank of Central African States) 2018 
tarihli “Döviz Kontrolleri Yasası” nı son 
dönemde çok sıkı uygulaması (İthalatçının 
Banka’ya döviz transferi için başvuruda 
bulunması, akabinde bankanın döviz transferi 
için BEAC’a başvurması, BEAC’ın ithalatçıya ve 
ihracatçıya ait tüm kayıt, belge isteyerek 
kapsamlı araştırma yapması neticesinde 
bankaya “uygun” görüş bildirmesi, Banka’nın 

Avrupalı aracı banka vasıtasıyla para çıkışını 
gerçekleştirmesi) nedeniyle ülkeden para 
çıkışlarının kontrollü gerçekleşebildiği ifade 
edilmiştir. 
İhracatçı bir firmamız tarafından para 
transferlerinin gecikmesi nedeniyle 

http://www.koto.org.tr/
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Müşavirliğimize yapılan başvuruya atfen 
Müşavirliğimizce söz konusu karar ve 
uygulamalar hakkında detaylı bilgi almak için 
Kamerun Afriland First Bank Müdürü ile 
12.01.2023 tarihinde görüşme yapıldığı 
belirtilmiştir. 

Bahse konu görüşmede; Müşavirliğimizce BEAC 
tarafından 2018 yılında alınan kararın son 
dönemde etkin olarak uygulamaya geçirildiği, 
bunun iki ülke arasındaki para transfer 
süreçlerini olumsuz yönde etkilediği ve 
firmalarımızın güven problemleri yaşadıkları 
ifade edilerek bu durumun Kamerun ve CEMAC 
(Commission de la Communauté Économique 
et Monétaire de l’Afrique Centrale/ Orta Afrika 
Ekonomik ve Parasal Birliği Anlaşması) pazarına 
girmek isteyen firmalarımız için büyük 
olumsuzluk teşkil ettiği belirtilmiştir. 

Bu nedenle para transferinin uzun zaman 
almasının bir sonucu olarak gümrükte 
bekletilen mala Kamerun Gümrük İdaresi 
tarafından el konulabileceği, dolayısıyla sürecin 
problemli sonuçlar doğurabileceği ve özellikle 

son dönemde iki ülke arasında artan ticaret 
hacminde de problemlere neden olabileceği 
vurgulanmıştır. 

Görüşmede Banka Müdürü tarafından, banka 
olarak soruna yönelik herhangi bir 
girişimlerinin olamayacağı, BEAC kararlarının 
her banka ve ülke gibi kendilerini de bağladığı, 
özellikle bazı firmaların hesaplarında para 
olmasa bile ihracatçıya BEAC’a para havalesi 
için bankaya gönderdikleri resmi yazılı 
taleplerini içeren başvuruları ilettikleri ve 
ihracatçıların da bu tür durumlar neticesinde 
bir takım olumsuzluklar ile karşılaşabilecekleri 
ifade edilmiştir. 

Devamla, para transferi talepleri öncesinde 
Müşavirliğimizin ithalatçıların araştırılabilmesi 
için Afriland First Bankası’na resmi bir yazı ile 
başvuruda bulunabileceği, Müşavirliğimize ve 
iş dünyamıza bu yönde bir yardımda 
bulunabilecekleri belirtilmiştir. 

 

 

HELAL AKREDİTASYON 

 

04.06.2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi 
Gazete' de yayımlanan "Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun"un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile 
değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu 
ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç 
piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere 
yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara 
HAK tarafından akredite olma zorunluluğunun 
getirildiği bildirilmekte, 

Mevzubahis değişikliğin bir yıllık geçiş sürecinin 
ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin 
ardından akredite olmaksızın helal belgesi 
düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK 
tarafından 1 Milyon TL'ye kadar idari para 
cezası uygulanacağı belirtilerek söz konusu 
belgelerin yukarıda bahsi geçen Kanun 
değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih 
olan 04.06.2023 itibariyle HAK tarafından 
akredite edilmiş güvenilir belgelendirme 
kuruluşlarından alınmış olması 
gerektiği belirtilmektedir. 
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 BOSNA HERSEK 

Resmi Adı: Bosna Herkes 
Nüfus: 38,74 milyon (Ekim 2022, 
IMF tahmini) 
Resmi Dili: Boşnakça, Hırvatça, 
Sırpça 
Yüzölçümü: 51.209 km2 
Başkent: Saraybosna   
Başlıca Şehirleri: Saraybosna, 
Banja Luka, Zenica, Tuzla, Mostar, 
Prijedor  
Para Birimi: Konvertible Mark 
(KM)    

 

Bosna Hersek Avrupa kıtasının güney doğu, Balkan yarımadasının ise kuzey batı köşesindedir. 

Doğusunda Sırbistan, güney doğusunda Karadağ, kuzey ve batı yönlerinde Hırvatistan ile komşudur.  

Bosna Hersek’in doğal kaynakları arasında kömür, demir cevheri, boksit, bakır, kurşun, çinko, kromit, 

kobalt, manganez, nikel, kil, jipsiyum, tuz, kum, orman ve akarsuları saymak mümkündür.  

Ülkenin dış ticaretinde öne çıkan ülkeler arasında Hırvatistan, Almanya, Sırbistan, İtalya ve Slovenya 

yer almaktadır. Pazar ve lojistik unsurlarının yanı sıra Bosna Hersek ile AB arasındaki tercihli ticaret 

sistemi ve ülkenin CEFTA üyeliği de ülkenin dış ticaretinde çevre ülkeler ve AB piyasasının ağırlığını 

pekiştiren unsurlar olarak dikkate alınabilir. 

Bosna Hersek ile 1 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması bu ülke ile olan 

karşılıklı ticaretimizi arttırmamız açısından çok önemli bir vasıtadır. Söz konusu anlaşma uyarınca, iki 

ülke arasındaki ticarette gümrük ve eş etkili vergiler 2007 yılından itibaren sıfırlanmıştır. 

Bosna Hersek önemli miktarda Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ham alüminyum, ağaç mamulleri ve 

ham deri ihraç etmektedir.  

Türkiye’den Bosna Hersek’e yönelik olarak bugüne kadar yapılan en önemli yatırımlar arasında 

bankacılık sektöründe Ziraat Bankası (ilk yabancı sermayeli yabancı banka), üretim sektöründe ise 

Natron-Hayat (kraft kağıt ve karton ambalaj üretimi) ve Şişecam Soda Lukavac (cam hammaddesi soda 

üretimi) yer almaktadır. Anılan yatırımların yanı sıra, yine özelleştirme ve doğrudan yatırım ile başarıyla 

Bosna Hersek’te faaliyetlerini sürdüren Türk firmaları da bulunmaktadır. 

TÜRKİYE’NİN KANADA’YA İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ  DIŞ TİCARET DENGESİ 

2019 443.987.800 191.269.167 635.256.967 252.718.633 

2020 434.921.472 199.745.996 634.667.468 235.175.476 

2021 629.070.706 224.441.251 853.511.957 404.629.455 

2022 667.904.210 181.257.086 849.161.296 486.647.124 
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Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Ocak 2023 
 
Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet 
sektöründe %1,7 ve perakende ticaret sektöründe %1,0 azalırken, inşaat sektöründe %0,6 arttı. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2023 

 
 

Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2023 
 
Ekonomik güven endeksi 99,3 oldu 
 
Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 Ocak ayında %1,3 oranında artarak 99,3 
değerini aldı. 
 
Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi %4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel 
kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven 
endeksi %0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 
118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı. 
 
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2023 

Endeks Bir önceki aya göre değişim oranı  

 Aralık 2022 Ocak 2023 Aralık 2022 Ocak 2023 

Ekonomik güven endeksi 98,1(r) 99,3 0,8(r) 1,3 

Tüketici güven endeksi 75,6 79,1 -1,3 4,6 

Reel kesim güven endeksi 101,6 103,4 0,3 1,8 

Hizmet sektörü güven endeksi 120,1 118,1 1,7 -1,7 

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 127,5 126,2 4,5 -1,0 

İnşaat sektörü güven endeksi 92,6 93,2 1,2 0,6 
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İŞBİRLİKLERİ 

 

 

İHRACAT 

 

ÜLKE 
UKRAYNA 

 
 

TEKLİF TARİHİ  
31.10.2022 

TEKLİF NO  
202200238 

 

NACE 
KODLARI 
 

 20 - Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı  

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

GTİP 
KODLARI 

 31 - Gübreler 

Ukrayna, Khmelnytsky bölgesi ve komşu bölgelerde 85.000 hektar araziyi yöneten VITAGRO 
Holding , kendi ihtiyaçları ve tarım sektörünün ihtiyaçları için azotlu gübre tedarik etmekle 
ilgileniyor. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri İçin www.tobb2b.org.tr adresine Giriş 
yapmanız gerekmektedir. 

 

 

 

İTHALAT 

 
 

ÜLKE UKRAYNA 

TEKLİF TARİHİ  
31.05.2024 

TEKLİF NO  
202300017 

 

NACE KODLARI  22 - Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

GTİP KODLARI  39 - Plastikler Ve Mamulleri 

LLC MANUFACTURING ENTERPRISE INEGVA şirketi ihraç etmek istediğini bildirilmektedir: 
Sunulan ürünler: kablo bağları. 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/
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İŞ BİRLİĞİ 

 

ÜLKE  BOSNA HERSEK 

TEKLİF TARİHİ 01.03.2023 

TEKLİF NO  
202300010 

 

NACE KODLARI  73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması  

 96 - Diğer hizmet faaliyetleri 

Bosna-Hersek ülkesi Mostar şehrinde 02.05.2023-06.05.2023. tarihleri arasında Uluslararası Ekonomi 
Fuarı icra edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, 12-16 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen 19. Mostar 
Uluslararası Ekonomi Fuarı’na ortak ülke sıfatıyla iştirak etmiştir. Bu fuar 30 bin metrekarelik alana 
sahip olan fuardır, ortalama 40`tan fazla ülke, 700`den fazla yabancı şirket, 270 basın - yayın kuruluşu 
ve 50 binden fazla ziyaretçinin katılımı bulunmaktadır. Teklifin ve Teklif Sahibi Firmanın Tüm Bilgileri 
İçin  www.tobb2b.org.tr  adresine Giriş Yapmanız gerekmektedir. 

 

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

