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TOPLANTI, SEMİNER, ÇALIŞTAY, ZİYARET 
SONUÇ RAPORU  

 
 

KONU   : 8.Pişmaniye Sektörü Toplantısı 
TARİH/YER  : 27.8.2020 / KOTO Hizmet Binası  (16:00-17:30) 
DÜZENLEYEN   : Kocaeli Ticaret Odası  
ODA KATILIMCILARI : Oğuz ÇAĞIL 
DİĞER KATILIMCILAR : Kadir ÇETİN, Yaşar ÜÇCAN, Davut Önder AKBAŞ, Salih YILMAN, Mesut 
ERDOĞAN, Mustafa ŞAHİN 

 
 
Pişmaniye Sektörü Toplantısı ve/veya ekler aşağıda sunulmaktadır.  
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
 
Oğuz ÇAĞIL 
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi 
 
 

ÖZET 
 
Odamız Hizmet Binasında gerçekleştirilen 8. toplantıya yedi sektör temsilcisi katılım 
sağlamıştır. Toplantı aynı gün içerisinde organize edilmiştir. 
 
Toplantıda Kartepe bölgesinde kiralanması düşünülen yer hakkında sözleşmeden önceki 
tereddütler dile getirilmiştir. Kiralanacak yerin sağlamlığı ve yapısı konusunda Karotçu 
tarafından kontrol ve Deprem Sağlıklılık Testi hakkında konular ele alındı. 
 
Firma temsilcileri Odamızdaki görüşmeden sonra iş yeri sahibi ile görüşmeye gitmiştir. İşyeri 
sahibi daha önce görüşülen ilk 4 ay kira ödemesiz bina masrafından 2 yıllık kira bedelinin tadilat 
masraflarından düşeceğini ancak kendilerinin öngördüğü giderlerin yapılacağını işletmenin 
ihtiyacı olan asansör başta olmak üzere pişmaniye ekipmanı ile ilgili giderleri 
değerlendirileceğini söylendi.  Binanın deprem öncesi bina olduğu statikinin 6 katlı binaya göre 
yapıldığını ancak yine de bilirkişinin bakması gerektiğini ifade etti. 
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Mimari projede alınan teklif proje takip bedeli dâhil 20.000₺ olup sadece proje çizimi için 
4.000₺ civarı tutar Mustafa Şahin’in yeğeni Kadir Bey tarafından teklif edildi. 
 
Toplantıda binanın tadilat işlemleri için detaylı mimari projenin çizilmesi için Kadir Çetin’in 
teklif beklediği firmalardan da dönüş beklendiği dile getirildi. 
 
Bir diğer öneri olarak yüklü bir tadilat maliyet çıkması halinde Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesinden yer talep edilerek inşaat maliyetlerinin üstlenilmesi oldu. 
 
Bir sonraki toplantıya kadar; 
 
Karot Testi - Deprem Dayanaklılık Tespiti ve Yapılacak giderin çıkarılması için mimari proje 
işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 
 
Bu süreçten sonra bir sonraki toplantıda; 
 
- KOSGEB projesi için eksiklikleri olan firmaların düzenlemesi yapıldıktan sonra proje 
aşamalarının tamamlanması için proje danışmanı ile birlikte ilerlemenin sağlanması.  
 
- Şirket ana sözleşmesindeki varsa eksikliklerin giderilmesi. 
 
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile randevu talebi ve izlenecek yol haritasının 
belirlenmesidir. 
 
Sonraki toplantı tarihi 1 Eylül 2020 Salı saat 17.00 olarak belirlenmiştir. 


