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Yalova olarak geçtiğimiz yıl itibarı ile diğer şehirlere göre avantaj ve 

dezavantaj olabilecek faktörlerimizi değerlendirmek istiyorum. Bu 

değerlendirmeler kapsamında 2018 içinde bir bakış açısı geliştirmemize 

katkı sağlayacaktır. 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 



Nüfus yoğunluğu  

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

1.Bayburt 137,8 

2.Gümüşhane 127,4 

3.Giresun 40,8 

4.Tekirdağ 36,6 

5.Yalova 36,5 

Nüfus yoğunluğu yani km2 ye düşen kişi sayısı açısından son veriler 

göre Türkiye’de 5. Sırada yer almıştır. 



Nüfus artış hızına baktığımızda: 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

1.İstanbul  2 849 

2.Kocaeli   507 

3.İzmir   352 

4.Gaziantep   290 

5.Yalova   285 

Nüfus artış hızında da yine 5. Sırada yer aldık.Yani Yalova nüfus artışı ve 

yoğunluğu Türkiye otalamalarının oldukça üstünde oluşu yatırım fırsatları 

yanında planlamalar açısından da önemli adımlar atılmasını gösteriyor. 



Yalova’nın Göç Hızı 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Türkiye’de göç hızı 

sıralamasında 13. Sırada yer 

almıştır. Yoğunluk artışını 

destekleyen bir sıralamada yer 

almıştır.Kaba doğum hızında 

Türkiye ortalamalarının altında 

yer almış olması nüfus 

artışında göçün etkisini ortaya 

çıkarmıştır. 

1.Bayburt 121,5 

2.Gümüşhane 49,7 

3.Giresun 34,5 

4.Tekirdağ 25,2 

5.Bolu 22,8 

6.Ordu 21,2 

7.Kocaeli 13,8 

8.Karabük 13,7 

9.Düzce 13,2 

10.Eskişehir 13,0 

11.Kırklareli 10,6 

12.Çanakkale 9,8 

13.Yalova 9,7 
Veriler, Nüfus sayısına göre, göç alma ve verme hızını 

göstermektedir. 



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kaba doğum hızı  

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

İBBS-SR   2011(r) 2012(r) 2013(r) 2014(r) 2015(r) 2016 

TR Türkiye-Turkey 16,9 17,2 17,0 17,5 17,0 16,5 

                  

  TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce,             

             Bolu, Yalova) 15,1 15,5 15,3 15,9 15,9 15,7 

    TR421 Kocaeli 16,3 16,9 16,6 17,6 17,6 17,2 

    TR422 Sakarya 14,5 15,0 14,7 15,1 15,1 15,0 

    TR423 Düzce 14,7 14,4 14,7 14,8 14,3 14,5 

    TR424 Bolu 12,9 12,2 12,4 12,5 11,9 11,8 

    TR425 Yalova 12,5 13,1 12,7 13,4 13,1 13,7 



İstihdam 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

1.Tekirdağ 36,42 

2.İstanbul 36,09 

3.Ankara 35,89 

4.Kocaeli 35,33 

5.Antalya 34,07 

6.Muğla 34,02 

7.Yalova 33,10 

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların  il Nüfusuna Oranı (%) 

açısından baktığımızda , Türkiye de 7. Sırada yer almıştır. 



İstihdam 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Yalova da en fazla açık iş olan ilk beş meslek;  

Makineci (Dikiş),  

Garson (Servis Elemanı),  

Hemşire,  

Elektrikçi (Genel)  

Servis Komisi meslekleridir.  
 

20’nin üstünde çalışanı olan işyerlerinin , Yüzde 30,5’nin eleman 

temininde ülke genelinden daha fazla güçlük çekmektedir.       

Temininde güçlük çekilen meslekler. 
1.Elektrikçi (Genel) mesleği 

2.Garson (Servis Elemanı),  

3.Sıhhi Tesisatçıdır. 



Eğitim 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Genel orta öğretim net okullaşma oranı Türkiye de %  82.54 dür. Yalova 

da bu oran % 90.09 la Türkiye ortalamalarının üstünde yer almıştır. 

Yüksek öğretim mezunu oranında Türkiye de 8. Sıradadır. 
Okuma yazma oranı Türkiye ortalamalarının üstündedir. 

  

1.Ankara 22,25 

2.İstanbul 18,27 

3.İzmir 18,01 

4.Eskişehir 17,99 

5.Tunceli 17,56 

6.Muğla 16,78 

7.Antalya 16,72 

8.Yalova 16,44 



Sağlık 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı Türkiye ortalaması 266 dır. 

Yalova için sayı 183 olmuştur. Yani yatak sayımız Türkiye 

ortalamalarının altında yer almıştır. 

 

On bin kişi başına düşen hekim sayısı Türkiye ortalaması 18 iken Yalova 
da sayı 14 dür.(2016 Sağlık İstatistikleri yıllığı) 

On bin kişi başına düşen diş hekimi sayısı Türkiye ortalaması 3 iken 

Yalova da sayı 4 dür. En fazla 6 diş hekimi ile Ankara ilk sırayı almaktadır. 

 

On bin kişi başına düşen eczacı sayısı Türkiye ortalaması 3 iken Yalova da 
sayı 4 dür. En fazla 5 eczacı ile İzmir ilk sırayı almaktadır. 
  



Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

2016 yılı yıllık ihracat değerimiz 357.613.000  USD olmuştur. ve 119 firmamız 

ihracat yapmıştır. 

2017 yılında ihracat değerimiz 378.377,69 USD olmuştur.Bu haliyle ihracat değeri 

açısından 26. Sırada yer almıştır. İhracat değeri artışı 2016 dan  %5,80 olmuştur. 

Kişi başı ihracat değeri Yalova da 1595,9 USD olmuştur. Bu haliyle Türkiye de 8. 
Sırada yer almıştır. 

Yüzbin kişiye düşen marka başvuru oranında Türkiye de 23. Sırada yer almıştır. 

Yüzbin kişiye düşen patent başvuru oranında Türkiye de 20. Sırada yer almıştır.  

Turizm yatırım ve işletme belgeli işletmelerin yatak sayısının Türkiye içindeki payı 

% 0,36 dır. Yalova bu oranla Türkiye de 25. Sırada yer almıştır , Antalya % 41,8 ile 

ilk sırada yer almıştır. 



Mali Göstergeler 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Kişi başına düşen banka mevduatı tutarı 10.480 TL dir ve bu haliyle 

Türkiye de 21. Sırada yer almıştır. 

1.İstanbul 163912 TL 

2.Kayseri 101955 TL 

3.İzmir 69993 TL 

4.Ankara 37706 TL 

5.Konya 24732 TL 

6.Sivas 20970 TL 

7.Kahramanmaraş 18403 TL 

8.Muğla 17264 TL 

9.Antalya 14492 TL 

10.Denizli 12873 TL 

11.Uşak 12615 TL 

12.Tunceli 12190 TL 

13.Eskişehir 11825 TL 

14.Bursa  11824 TL 

15.Edirne 11794 TL 

16.Aydın 11224 TL 

17.Zonguldak 11204 TL 

18.Manisa 11034 TL 

19.Kırklareli 10566 TL 

20.Balıkesir 10562 TL 

21.Yalova 10480 TL 



Kişi başına düşen bütçe vergi gelirleri sıralaması 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Türkiye vergi gelirleri içindeki payı 

açısından 47. Sıradadır. Kişi başına 

bütçe vergi gelirlerinde ise 15. 
Sırada yer almıştır. 

 

Bin kişiye düşen aktif internet 

bankacılığında bireysel müşteri sayısı 

2019 kişi ile Türkiye de 24. Sırada 
yer almıştır.  

1.KOCAELİ 

2.İSTANBUL 

3.İZMİR 

4.ANKARA 

5.SİVAS 

6.BURSA 

7.TEKİRDAĞ 

8.MERSİN 

9.ŞANLIURFA 

10.ZONGULDAK 

11.ANTALYA 

12.HATAY 

13.DENİZLİ 

14.KIRIKKALE 

15.YALOVA 



Konut 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Bin kişi başına düşen konut satışında 2016 yılında Türkiye de 1. 
Sırada yer aldı. 

1.Yalova 38 

2.Tekirdağ 35 

3.Aydın 30 

4.Eskişehir 27 

5.Ankara 27 

6.Antalya 26 

7.Çanakkale 25 

8.Sakarya 24 

9.Balıkesir 23 

10.Kırklareli 23 

2017 yılında aynı değerde yine 1. Sırada yer aldık. 



Konut 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Yabancılara konut satış sayılarında Türkiye de 4. Sırada yer 

alıyoruz. 

2017 yılında da artış devam etti. Yabancılara yapılan konut satış sayıları, 2016-2017             

Konut satış sayıları  

  

Kasım 2016                     

November 

2016   

Kasım 2017                     

November 2017   

Ocak-Kasım 2016 

 January-November 

2016   

Ocak-Kasım 2017 

 January-November 2017 

Toplam - Total  1 773  2 152  16 549  20 070 

  

İstanbul 596 728 5 226 7 380 

Antalya 409 491 4 037 4 329 

Bursa 111 142 1 178 1 286 

Yalova 85 128  755  938 

Sakarya 48 94  584  699 

Ankara 49 81  560  744 

Trabzon 81 76  749  914 

Muğla 55 71  588  590 

Aydın 113 63  797  767 

Mersin 46 57  534  515 

Diğer iller - Other provinces  180    221   1 541   1 908 



Konut 

SOSYO EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE YALOVA 

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına 
yapıldı 

 

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 405 konut satın aldı. 

Irak'ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile 

Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile 

Afganistan izledi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODA FAALİYETLERİ 



MİSYONUMUZ 

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, yaratıcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile üyelerinin 

ve toplumun ihtiyaçlarını anlamaya ve hizmet etmeye kararlıdır.... 

 

VİZYONUMUZ 

İş dünyasının lider kuruluşu olarak, üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve  

katkı sağlayan, ticaret ve sanayi sektörünün Yalova'da en güçlü sesi olarak 

tanınacağız.... 

 

DEĞERLERİMİZ 

•Hesap verilebilirlilik 

•Güvenirlilik 

•Hizmette kalite 

•Yenilikçilik 

•Ekip çalışması 



Oda hizmetlerimizin en üst seviyede sorunsuz yerine getirilmesi için 

teknolojik alt yapımızı çağımızın bilgi teknolojileri ile rekabet edebilecek 

şekilde düzenledik.  

Teknolojik Altyapı Çalışmaları 
(Bilişim, İletişim,  Haberleşme) 



Oda Yönetim Kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 

hizmete açılan elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş sürecinde 

oda çalışanlarının ilgili eğitimlere katılımını desteklemiş ve Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi EBYS’ ye Türkiye’de geçiş yapan ilk oda 
olmuştur.  

 

Geçiş süreciyle birlikte odamız tüm belge süreçlerini elektronik 

ortama taşımış, elektronik imza ile tüm süreçlerini yürütmeye 

başlamıştır.  Geçiş sürecimizle birlikte diğer oda ve borsaların da geçiş 

süreçleri tarafımızdan desteklenmiş, eğitimleri verilmiş ve sistemleri 

devreye alınarak hizmete açılmıştır. Bugün itibari ile sistem üzerinde 

9096 belge işlem görmüştür. 

EBYS 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi 



Oda Yönetim Kurulumuz odamızın her platformda teknolojik 

gelişmeleri odamızda hayata geçirmesi yönünde kararlar almış ve bu 

konuda her türlü desteği sağlamıştır.  

 

Bu kapsamda YTSO, üyelerimizin belge işlemlerini elektronik imzalı 
olarak online ortamdan yapmalarına olanak sağlayan EBDS 

Elektronik Belge Düzenleme Sistemi’ne yine Türkiye’de ilk geçen 

odalar arasında yer almıştır. 

EBDS 
Elektronik Belge Düzenleme Sistemi 



Ticaret sicili işlemlerinin daha kısa sürede yapılması, üyelerimizin 

banka kuyruklarında harç ödemek için beklemelerine bir son vermek 

için , TOBB tarafından hizmete açılan Harç Takip Sistemine Türkiye’de 

ilk geçen odalar arasında yerimizi aldık. Artık ticaret sicili harçları 
odamız tarafından tahsil edilebilmektedir.  

HTS 
Sicil Harç Takip Sistemi 



Üyelerimizle iletişimin geliştirilmesine yönelik ciddi çalışmalar yaptık. 

ye bilgi güncellemeleri ile adres, telefon, faks, mail güncellemelerini 

yaptık. SMS -E-Posta- Web - Sosyal Medya unsurları konusunda 

projeler geliştirdik. Üye verilerinin aktarım sürecini tamamladık ve 

Haberleşme Politikamız kapsamında süreçleri işler hale getirdik.  

 

İletişim 

Bu sistemle odamız ve üyelerimiz arasında bir köprü 
kurduk.  
 
Odamıza gelen ve üyelerimizi ilgilendiren her türlü mevzuat 

bildirimi, kanun bilgilendirmeleri, faaliyetler, eğitimler ve 

buna benzer önemli bütün bildirimler üyelerimize en kısa 
sürede ulaştırılmaktadır. 



İletişim 

Yılda üç kez 

yayınlanan odamız 

yayın organı  

0226 dergimiz ile 

üyelerimizle buluştuk.  

0226'nın her sayısını 

tüm üyelerimize kargo 

yoluyla ulaştırdık. 



Oda web sitemizi çağımızın gerektirdiği 

şekilde yeniden tasarladık. Üyelerimize 

hizmet noktasında en çok kullanılan 

iletişim organımız olan web sitemizi 

Türkiye’deki diğer oda ve borsalara 

örnek teşkil edecek bir ara yüzle 

oluşturduk.  
 

Üzerinde bir çok teknolojiyi barındıran 

web sitemiz TOBB Oda Akreditasyon 
Sistemi kapsamında da iyi uygulama 
seçilmiştir.   

Web Sitesi 



Yeni web sitemiz üzerinden ; 

Aidat borcu sorgulanabilmekte ve 

kolayca ödenebilmektedir. 

Faaliyet Belgesi, Oda sicil Belgesi, İhale 

durum Belgesi vb. Belgelere Elektronik 

İmzalı ulaşılabilmek-tedir.  

EBYS üzerinden üretilen bütün 

belgelere Ekspertiz Raporları, Kurum 

Yazışmaları vb. tüm belgelere barkod 

sorgulaması ile ulaşılabilmektedir. 

Web Sitesi 



Yalova, çeşitli sektörlerin özgül ağırlıkları oranında yerel 

ekonomiyi oluşturduğu ve bu bağlamda da kendine mahsus 

özellikleri olan bir şehirdir. Herhangi bir ekonomik sektör 

şehrin karakterinde baskın bir rol oynamamakla birlikte; 

Yalova, bölgesindeki yatırımların yaratacağı gelişme trendleri 

bakımından Türkiye'nin görece en avantajlı şehirlerinden 

biridir. 
 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi ve Osmangazi 

Köprüsü Yalova'yı güçlü bir çekim merkezi haline getirmiştir. 

Ancak biliyoruz ki iyi yönetilemeyen fırsatlar, tehdide de 

dönüşebilir. Yapımı devam eden OSB'lerin de faaliyete 

geçmesiyle birlikte Yalova'nın önünde geniş bir fırsat 

koridoru açılacak; ancak ekonomik, sosyal ve çevresel 

tehditler bakımından da daha kırılgan bir yapı ortaya 

çıkacaktır.  

Araştırma Raporları 



Dolayısıyla, şehirdeki tüm sektörel gelişmelerin ve 

yönelişlerin yakından takip edilmesi ve tüm gelişme 

süreçlerinin rasyonel bir biçimde yönetilmesi büyük 

önem taşımaktadır.   

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası adına, alanında uzman 

ve yetkin bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan 

Yalova'nın iktisadi, ticari ve sınai tüm sektörel birikimi 

irdelenerek; bizler için hayati öneme sahip bir veri seti 

oluşturulmuştur. Çalışma, şehrin sektörel görünümünü 

çeşitli parametrelerle izlemeye imkân sağlarken; olası 

yatırım kararlarını belirleyecek bir altlık da 

oluşturmaktadır.  

Araştırma Raporları 



Oda Yönetim Kurulu olarak misyon ve misyonumuz 

ilkeleri doğrultusunda,üyelerimizi, bölgemizi, ilçemizi ve 

ülkemizi ilgilendiren amaçlar doğrultusunda bir stratejik 

plan hazırlamakta ve bu stratejik plan kapsamında her yıl 

için iş planı oluşturmaktayız. Bu iş  planı içine 

amaçlarımızı, hedeflerimizi koyarak sistematik bir çizgide 

bütçeyle eş zamanlı olarak faaliyete geçiririz. 

 

Vizyonumuzun temel ilkelerinden biri olan ‚Bölgemizde 

İlkleri Başaran Oda‛ çizgisinde hareket etik ve plan 

kapsamında bu amacımızı büyük ölçüde yerine getirdik. 

Stratejik planımızdaki hedeflerimizin gerçekleşme oranı 

%85‘in üzerindedir.  

Stratejik Plan 



Oda Yönetim kurulumuz üyelerimizin hem bireysel hem de iş hayatına 

katkı sağlamak için YTSO AKADEMİ’yi kurmuş ve ücretsiz üye 

eğitimlerini desteklemiştir.  
 

Eğitim sistemimiz TOBB Akreditasyon Sistemi içinde iyi uygulama 

seçilmiştir. Bu kapsamda toplamda toplamda 557 saat süren 71 
eğitim düzenledik. Bu eğitimlere 1927 kişi katıldı ve sertifikalarını 

aldılar. 

Eğitimler 
İş Geliştirme ve Kişisel Eğitimler 



Yönetim Kurulumuzun üzerinde önemle durduğu konuların başında hiç 

şüphesiz ki dış ticaretin geliştirilmesi gelmektedir. İlimizin stratejik 

konumu itibari ile ihracatı ve ithalatın yoğunluğu bu konuda bazı 

önlemler ve stratejiler geliştirmemize sebebiyet vermiştir.  Üyelerimizin 

ihracata yönelmeleri ve mallarını dış pazarlara satabilmelerine destek 

olmak adına yılda en az iki tane olmak üzere eğitimler düzenledik. 

İş Alemi ile İlişkiler 
Dış ticaretin geliştirilmesi 



TOBB ile yaptığımız görüşme neticesinde imzaladığımız protokolle 

buradan geçiş yapacak olan araçların geçiş belge işlemlerini yapmak için 

Odamızı yetkilendirildik ve YTSO Hizmet Bürosunu hizmete aldık 

İş Alemi ile İlişkiler 
İhracatın geliştirilmesi 

Yalova Ro-Ro Terminalinde YTSO Hizmet Bürosu’nu hizmete aldık 



İhracat işlemlerinin kesintisiz yapılması için gerekli bütün önlemler 

tarafımızdan alınmakta, gerekli mesai uygulamaları ile süreç sekteye 

uğratılmamaktadır.  

 

2013 yılından bu yana, toplamda odamız aracılığı ile 2806 adet dolaşım 

belgesi kontrolü ve onayı yapılmıştır. 

İş Alemi ile İlişkiler 
İhracatın geliştirilmesi 



İş Hacminin Geliştirilmesi 

Bakanlarımızı ilimize davet ederek,  

üyelerimizin talep ve sorunlarını aktardık 



İş Hacminin Geliştirilmesi 

En çok ihracat yapanlar ile kurumlar ve gelir vergisinde dereceye 
giren ve üyelikte 40.yılı dolduran üyeler her yıl ödüllendirdi. 



Türkiye'nin markası, tasarımı, teknolojisi, 

aynı zamanda ülke kaynaklarıyla üretilmiş 

yüksek katma değerli ihracatı 

gerçekleştirecek, binlerce kişiye iş ve aş 

olacak, küresel ölçekte de ticari başarı 

sağlayacak 'Yerli otomobil' üretiminin 

Yalova’da yapılması konusunda, 

çalışmalarla ilgili dosyayı bakanlıklara 

sunulmak üzere Milletvekilimiz Fikri 

Demirel'e teslim ettik. 

Sanayinin Geliştirilmesi 

YERLİ OTOMOTİV ÜRETİMİ  

YALOVA'DA YAPILSIN 



İlimizde kurulma çalışmaları devam eden OSB temsilcileri ile 

görüşmelerimiz devam etti.    

Sanayinin Geliştirilmesi 

Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB 

Yalova  Kalıp İmalatı İhtisas OSB 

Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB 

Yalova Gemi İhtisas OSB 

Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas OSB 

Yalova İmes Makine İhtisas OSB 

Yalova Avrasya OSB 



Odamızın iş hacmi Yalova’nın stratejik konumu itibariyle her geçen gün 

artmaktadır. Bu kapsamda odamız bir çok noktada üyelerimize kesintisiz 

hizmet sunmakta ve iş süreçlerinin en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktadır.  

 

Bu kapsamda odamız mevcut eksper sayısını artırmış ve alanında uzman 

yeni mühendisleri heyetimize dahil etmiştir. TOBB’de eğitimini aldırmış ve 

sertifikalandırmıştır.  

Sanayinin Geliştirilmesi 

Ekspertiz  
Raporları 

342 adet 

Kapasite 
Raporları 

449 adet 

Yerli Malı 
Belgeleri 

33 adet 

İş Makinası 
Tescili 

406 adet 



“Yalova Genel ve Sektörel Tanıtım Filmi” hazırlattık  
 

Yalova'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen YTSO,  

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile Yalova'nın 12 dakikalık 

sektörel ve 5 dakikalık Genel tanıtım filmini hazırlattı.  

Kentin Gelişimine  
Yönelik Faaliyetler 



Canlı yayınlarla, ilimizi turizmi ve ekonomisi hakkında bilgilendirmelerde 

bulunduk 

 

Kentin Tanıtımına  
Yönelik Faaliyetler 



Kentin Tanıtımına  
Yönelik Faaliyetler 

Yalova’nın projelerinin uluslararası alanda tanıtıldığı, farklı ülkelerden 

bireysel alıcı, yatırımcı ve acentelerini bir araya getiren ‚Yalova 

Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi‛, 14-16 Ağustos 2015 tarihleri 

arasında Yalova’da gerçekleştirildi. 

Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’ni ilimizde gerçekleştirdik 



Kentin Tanıtımına  
Yönelik Faaliyetler 

Yalova’da hizmet sunan değişik sektörlerdeki iş alanlarını ve firmalarını 

tanıtmak, farklı kitlelere ulaşmak, etkinliğe katılan firmaların bilinirliliğini 

artırarak iş hacimlerine katkı sağlamak ve Yalova’da geleneksel bir iş 

kültürü ile yerel bilinç oluşturmak ve gençlere girişimcilik ruhunu 

aşılamak amacıyla 

Yalova Sektörel Tanıtım Zirvesi Gerçekleştirildik 



Odamızın Stratejik Planı kapsamında üye ilişkilerinin kalitesini 

iyileştirmek, üye memnuniyetini arttırmak amacıyla gerek personelimiz, 

gerekse yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 2000’e yakın üye 

işyerlerinde ziyaret edilmiş, odamızdan talep ve beklentileri alınmıştır. 

Üye İlişkileri 
Ziyaretler 



Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında bir ilk olarak, odamıza kayıtlı tüm 

meslek gruplarındaki üyelerimizle, “YTSO ÜYELERİ İLE BULUŞUYOR‛ 

etkinliğini gerçekleştirdik. 

Üye İlişkileri 
Yemekli Meslek Komite Toplantıları  



Oda Yönetim Kurulu çalışma stratejilerinin önemli bir bölümünü Üye 

Memnuniyeti Anketleri  kapsamaktadır. Her yıl düzenli olarak yaptığımız 

bu anketler ile üye beklentilerini, şikayet ve dileklerini tespit ediyoruz. Bu 

doğrultuda stratejiler geliştiriyor ve eksikleri gidererek sürdürülebilir bir 

kalite çizgisi yakalamaya çalışıyoruz. Devreye soktuğumuz yeni 

hizmetlerin üye memnuniyetine yansımalarını kademeli bir şekilde 

yükselen memnuniyet grafiğinden görebilmekteyiz. 

Üye İlişkileri 
Üye Memnuniyet Anketleri 



Belçika İstanbul Başkonsolosluğu odamızı ziyaret etti 

Rotenburg Belediye Başkanı odamızı ziyaret etti 

Kosova’da kardeş şehir İpek Belediyesi yetkilileri 

odamızı ziyaret etti. 

Kosova Heyeti Odamızı Ziyaret Etti  

Bulgaristan Smolyan Belediyesi ziyaretimiz 

Cidde Üniversitesi Öğrencileri, odamızı ziyaret etti. 

Bulgaristan Smolen Belediye Başkanı Odamıza ziyarette 

bulundu. 

Etiyopya'lı iş adamları YTSO'yu ziyaret ettiler. 

Endonezya Elçi Müsteşarı’ndan Odamıza Ticari İşbirliği 

Ziyareti 

Irak Başbakanlık Müsteşarı  Odamıza ziyarette bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dış İlişkiler 



Yalova Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin fuarlara aktif 

katılım sağlayarak sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerini 

arttırmaları, teknolojik gelişmeleri yakından izlemeleri, 

kurumsal kapasitelerini geliştirilmeleri ve rekabet güçlerini 

artırmalarını sağlamak amacıyla “YTSO Fuar Günleri” 
çalışması başlatmıştır. 
 

Bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından TOBB Yurt İçi Fuar 

takviminde yayınlanmış olan fuarlardan YTSO üyelerinin 

iştigallerine uyacak fuarları belirlenmiştir. Belirlenmiş olan 

ve Odamız internet sitemizde yayınlanmış olan fuarlara 

üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 

organizasyonlar gerçekleşti-rilmiştir. 

Fuarlar 



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‚Çalışma 

Hayatında Milli Seferberlik‛ istihdam seferberliği çağrısında bulunulmuştur. 

Zor bir süreçten geçen ülkemizde Türk iş dünyası olarak üzerimize düşenin 

fazlasını yapmaya gayret etmeliyiz, Bir ülkede istikrarın yolunun ekonomiden 

geçtiğinin bilincinde olan işveren dünyası olarak ülkenin kalkınmasının ve 

tam bağımsızlığının üretimden geçtiğini biliyoruz. Artı bir istihdam 

seferberliği konusunda Yalova iş dünyamızın, bütün kurumlarımızın el birliği 

ile hareket ederek bu süreçte iddialı iller arasında yer alacağına inanıyorum. 

Bu süreçte bir çok ziyaretler gerçekleştirdik. 

İstihdam 



Kalite Akreditasyon 

2013 yılı itibari ile yönetim Kurulumuz 2 defa Akreditasyon Denetimi 

geçirmiştir. Her iki denetim de son derece başarılı geçmiştir. 2017 yılında 

odamızın son denetimi ise yeni puanlama sistemine göre yapılmıştır. Bu 

sistem daha önceden 11 ana elementin puanlanması yerine 103 alt 

elementin ayrı ayrı puanlamasıyla gerçekleşmiştir. Odamız 103 kriterin 

tamamından iyi bir performans göstererek 5 yıldızlı hizmet ürettiğini bir 

kez daha tescillemiştir. 



Ulaştırma Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol uyarınca 

Türkiye'de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket ve sürücülerin 

araçlarında kullanıma sunulan, yongalı ve veri kaydedebilir niteliklerde 

üretilecek sayısal takograf kartları odamızdan verilmeye başlandı. 

YTSO'dan Yeni Bir Hizmet 
Daha - Sayısal Takograf 



Evlerinde sadece ev hanımlığı yapan fakat iş hayatının içinde olmayan 

kadınlara destek vermek amacıyla 500 kadını ekonomiye katmak üzere 

meslek sahibi yaptık. Oluşturduğumuz satış ofisi ile ürettikleri ürünleri 

burada satılmasına imkan tanıdık 

YTSO Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Satış Ofisi  



Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO), üyelerinin çeşitli kurumlardan 

aldığı hizmetlerden daha ekonomik yararlanması için indirim anlaşmaları 

yapıyor. 

Üyelere Yönelik 
Protokoller 

YTSO ile Türkkep A.Ş. Arasında İş Birliği Protokolü 

İmzalandı. 
Garanti Bankası’yla, Online tahsilat anlaşması imzaladı. 

Garanti Bankası İndirimli kredi protokolü 

YTSO ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Arasında Kredi 

Protokolü İmzalandı 

YTSO, Makine Mühendisleri Odası ile Protokol imzaladı 

YTSO ile TNB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı. 
Mektebim Koleji 

Doğa koleji 

Atakent hastanesi 

 

 

 
 



YTSO YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞUYOR 

Yalova’da artan ticarete katkı sunmak için çağın koşularına uygun son 

teknolojiye göre dizayn edilmiş yeni hizmet binamız çok yakında 

hizmetinizde 

YTSO Yeni Hizmet Binası 



Yönetim Kurulumuz gerek üyelerimizi gerekse bulunduğumuz bölgeleri 

ilgilendiren sorunların ve problemlerin ivedilikle çözümüne ilişkin aktif bir 

lobicilik faaliyeti yürütmektedir. Bu kapsamda tespit ettiğimiz sorunlar ilgili 

bakanlıklara, sanayi şuralarına iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.  

 

Lobi Çalışmaları 



Bu çalışmaların bazılarına örnekler; 
 

Bölge Odaları istişare toplantıları 

Yalova Milletvekillerini Ziyaretleri sorunların iletilmesi 

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na gerçekleştirilen ziyaretler 

TOBB Turizm Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Tahsin 

Becan’ın çalışmaları 

Bakanlıklar nezdinde OSB sorunlarının çözülmesi 

Yalova Odaları Üst Kurulu’nun oluşturulması, 

Çevre Odalar ile işbirliği çalışmaları, 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı çalışmaları 

Bolu TSO Kardeş Oda Protokolü 

Lobi Çalışmaları 



Yönetim Kurulumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 

organize edilen 'Nefes Kredisi Kampanyasına destek vererek üyeleri için 

daha önce 1 milyon TL'lik kaynak oluşturmuştu. Üyelerimizden gelen 

talepler doğrultusunda bu oranı artırdık ve bu desteğe 2 Milyon  daha 

ekledik. Toplamda üyelerimize 3 milyon ₺ kredi kullanma imkanı sağlanmış 

oldu. 

Kredi Desteği 



Kurumsal vatandaşlık bir kuruluşun ilgili olduğu yerel, ulusal ve uluslararası 

topluluklarla olan ilişkilerinin bütüncül bir yönetimidir. Kurumların 

ekonomik, sosyal ve çevresel ilişkilerinin nasıl olduğu, insan haklarına 

duyarlılığı, sosyal paydaşlarıyla olan ilişkilerinin başarı düzeyi gibi etkenler 

kurumsal vatandaşlık kavramının özünü oluşturmaktadır. Kurumsal 

vatandaşlık prensibine bağlılık, hem toplumun yaşam standardı ve 

kalitesinin artmasına, hem de kuruluşların değer yaratma sürecine katkı 

sağlamaktadır. Üyelerimizden aldığımız güçle YTSO olarak sosyal 

sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. 

YARDIMLAR 

YTSO, Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Hareket Eden Bir Kurumdur 



 

 
Tahsin BECAN 
Yönetim Kurulu Başkanı 


