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Başkanlar Bulut ve Doğan
Türkiye Ekonomi Şurası’na Katıldı

Odamızın Geleceğine Yön Veren Stratejik Plan 
Ortak Görüşlerle Hazırlanıyor

Odamızın da aralarında bulunduğu 365 oda ve borsanın çatı 
kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ekonomi 
Şurası düzenledi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu›nun ev 
sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, 
Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile 
çok sayıda iş insanının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Şura’da iş dünyasının temsilcileri 
sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkanı buldu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 2003 yılında 
başlayan Ekonomi Şuralarında, hep yanlarında oldukları ve iş 
dünyasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür etti. 2017’de iş dünyasının istihdamda ve 
yatırımda rekorlar kırdığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, aynısını 
2019’da da yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Erdoğan’dan 
özel sektörü desteğinin devamını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Şu an 
bu salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri 
olan, Oda ve Borsa Başkanlarımız bulunuyor. 

Onlar Temmuz’dan beri yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve 
ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Böylece 
tüm ülkede, yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, 
hepsini tespit ettiler. Emekleri için teşekkür ediyorum. Biz 
şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif 
ediyoruz. Şura’dan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu 
kurumlarına ileteceğiz” dedi.

Türkiye Ekonomi Şurası’nı değerlendiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanımız Akın Doğan, 
şuranın iş dünyasının beklentilerini, görüş ve önerilerini iletmek 
için önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, “Şehrimiz 
iş insanlarının istek ve önerilerinin sorumluluğunda olan 
Kocaeli Ticaret Odası olarak, kapsamlı raporumuzla toplantıda 
yerimizi aldık. Kocaeli iş dünyamızın bizlere ilettiği sorunlar olan; 
Elektrik kullanımında uygulanan indirimin iptal edilmesinin iş 
dünyamıza etkileri, piyasadaki dalgalanma nedeniyle kamuya 
işini zamanında teslim edemeyen müteahhitlere ek süre 
tanınması, nitelikli ara eleman eksikliği ve mesleki eğitim 
yetersizliği, KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar, 
işletmelerin uluslararası pazarlara erişim ve ürün pazarlama 
sorunu konularını sunduk. Türkiye ekonomisine güç katan 
şehirlerin başında gelen Kocaelimizin istek ve önerilerinin 
ivedilikle hayata geçirilmesini arzu ediyor, şuranın tüm ülkemize 
ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin hizmet kalitesini ifade 
eden Akreditasyon Standardı gereğince oda/borsaların en 
az 4 yıllık hedeflerini içeren Stratejik Planlarını oluşturmaları 
gerekiyor. Aynı zamanda odaların 4 yıllık yol haritası ve hizmet 
taahhüdü niteliği de taşıyan stratejik planlarına yılbaşı itibariyle 
hız veren Odamız, üyelerinden personeline, komitelerinden 
kent dinamiklerine kadar tüm paydaşlarının görüşlerine önem 
veriyor. Oda’nın kılcal damarları niteliğindeki meclis ve komite 
üyelerinin plana dair görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla 
2019 Yılı 1. Müşterek Meslek Komitesi Paydaş Analiz Toplantısı 
düzenlendi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Abdurrahman Çuhadar, 
Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, Yusuf 
Ziya Uludüz, Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak, meclis ve 
komite üyelerinin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, 
Oda’nın mevcut durumu, gelecekte olması beklenen konum ve 
atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantı, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, 
stratejik plana verdikleri önemi ifade eden konuşmasıyla başladı. 
“Göreve başlamadan evvel dile getirdiğimiz birlikte yönetme sözü 
kapsamında 4 yıllık planı ve önceliklerimizi birlikte belirliyoruz” 
diyerek sözlerine başlayan Başkan Bulut, “Üyelerimize ve kent 

ekonomisine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, 
fuarlar, organizasyonlar esnaf ve tüccarımızın sorunlarının 
yerel ve merkezi idareciler ile paylaşılması noktasında meclis ve 
komite üyelerimizin etkin çalışmaları bizlere itici güç olmaktadır. 
Yönetim Kurulu olarak, komitelerimizden gelen her türlü görüş 
ve öneriye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerine 
yer verdi.

Toplantı,  Danışman- Eğitmen ve Baş Denetçi Banu Yüksel’in 
‘Stratejik Plan Hazırlama’ konulu sunumuyla devam etti. 
Stratejik planların kurumlar için önemine vurgu yapan Yüksel, 
sunumunu grup çalışmalarıyla sürdürdü. Akabinde meclis ve 
komite üyelerinin görüşleriyle, Odamız misyon ve vizyonuna 
dair tanımlama çalışmalarına geçildi.

Odamız ‘Tecrübeli, yeniliklere açık, ticari envanterde sağlıklı 
analizler yapan, öncü, çevreye duyarlı, üyelerini geleceğe 
hazırlayan’ bir kurum olarak tanımlayan meclis ve komite 
üyeleri, kurumun güçlü, zayıf yönlerinin tespit edilerek, fırsat 
ve tehditlerin öngörüldüğü analiz bölümüne ise üst düzey katkı 
sundu. Hem akademik hem de sosyal anlamda verimli geçen 
2019 Yılı 1. Müşterek Meslek Komitesi Paydaş Analiz Toplantısı, 
akşam yemeği ile sona erdi.



54 İŞ DÜNYASI 2019 www.koto.org.tr

HABERLER HABERLER

Dünya Pazarları,
KOTO Üyelerinin Avucunun İçinde...

Odamız Kocaeli’nin Sağlık alanındaki Potansiyelini 
Dünyaya Tanıttı

Odamız, Dünya İslam Sağlık Birliği ve  
Sağlık-Der tarafından “İslam Ülkelerinde Sağlık 
Perspektifinden Kalkınma Meselesi” ana temasıyla 
15-17 Aralık’ta Harbiye Askeri Müzesi’nde bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen “3. Dünya Müslüman 
Sağlık Toplulukları Kongresi ve Fuarı’nda 
(WIHU-18) stant açtı. 80 ülkeden 300’e yakın sivil 
toplum, sağlık yöneticileri, sağlık, turizm, hizmet 
ve ticaret sektörü temsilcilerini bir araya getiren 
fuara ilimizde sağlık turizmi alanında faaliyet 
gösteren iş insanlarıyla birlikte katılan Odamız, 
Kocaeli’nin sağlık turizmi alanında imkanlarını 
tanıtarak, bu alandaki yetkinliğini dünya 
partnerleriyle tanıştırdı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, 
fuarın Kocaeli- Dünya sağlık kurumları işbirliği 
için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, 
Kocaeli’ndeki sağlık uygulamaları, teknoloji üstünlüğü, yetişmiş 
sağlıkçı sayısı ve ilimiz sağlıkçılarının mevcut ve gelecekteki 
potansiyeline ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. 
Fuara, hastane, medikal hatta konaklama sektöründen 
iş insanlarıyla katılarak, etkili tanıtımlar yapma fırsatı 
yakaladıklarını söyleyen Yılmaz ve Barış, 4. Dünya Müslüman 
Sağlık Toplulukları Fuarı’nın Kocaeli’de yapılmasının çok 
isabetli bir karar olacağına dikkat çekti. Fuar organizatörleriyle 
de görüşmeler yapan heyet, “Dünya Müslüman Sağlık 
Toplulukları Fuarı Kocaeli’ye, Kocaeli’nin mevcut potansiyeli de 
fuara üst düzey katkılar sunacaktır” görüşünü vurguladı. 

Odamız heyeti stantta, Bosna Hersek Brçko Bölgesi Başbakanı 
Damir Bulceviç, Sağlık Bakanı Alma Mehmedoviç, Afganistan 
Sağlık Bakan Yardımcısı Mamosai Zewar, Kırgızistan Sağlık 
Bakan Yardımcısı Madaminzhan Karataev, Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman 
Kan, Sağlık-Der Genel Başkanı Kasım Sezen, Kocaeli İl Sağlık 
Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Derince Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Hüseyin Şaşkın ve çeşitli 
ülkelerden konukları ağırladı.

Temmuz ayında başlattığı ihracat atağı projesine hız kesmeden devam eden Odamız, kentimize yeni markalar ve  
ihracatçılar kazandırmaya kararlı. Proje kapsamında, ihracat potansiyeli olan ancak hedef pazar belirlemede ve prosedürleri takip 
etmekte desteğe ihtiyaç duyan üyelerine kılavuzluk yapan Odamız, nokta atışı ihracat için ‘Ticari İstihbarat Eğitimi’ni de tamamladı.

Eğitmen Cevat Sartaç Sal’ın sunumlarıyla 23-22-16-15 Aralık 
tarihlerinde gerçekleşen ‘Ticari İstihbarat Eğitimi’ 32 saat 
sürdü. İşletmelerin uluslararası pazarlarda hedef ülkeleri ve 
müşterileri doğru belirlemesi adına gerçekleştirilen eğitimde; 
“Temel Veri Tabanları ve Uygulamalar, Hedef Pazarların Tespiti 
Uygulamaları, Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği, Firma 
İstihbarat Çalışmaları, Hedef Pazarda Kullanılacak Araçların ve 
Veri Kaynaklarının Seçilmesi, Fiyat İstihbaratı, İletişim Araçları, 
Ticari Yazışmalar” konuları uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitimin son gününde kapanış töreni düzenlendi. Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış’ın katıldığı törende, 
katılımcılara sertifikaları takdim edilerek, ihracatı teşvik etmesi 
amacıyla dünya haritasının yer aldığı isme özel cam küre 

hediye edildi. Törende yaptığı konuşmasında, KOTO olarak 
ihracatı çok önemsediklerini ve Temmuz ayından bu yana 
devam eden ihracat atağının çok önemli bir noktaya geldiğini 
ifade eden Barış, “Başta Kocaeli ve Türk ekonomimizin dünya 
pazarlarıyla rekabet edebilmesi için ihracatla ilgili bilgilerin 
doğru ve uzmanından öğrenilmesi gerektiğine inanarak 
çıktığımız yolda bugün bir eğitimimizi daha tamamladık. Bu 
eğitim siz işletmelerimizin, dünya pazarlarındaki rakip ve 
partnerlerinizi doğru tanımanızı sağlayacaktır. Tıpkı temsili 
armağanımızda da olduğu gibi dünya artık avucunuzun içinde. 
KOTO olarak her zaman ihracatçımızın yanındayız ve önünüzü 
açan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Güzel haberlerinizi 
bekliyoruz” dedi. Akabinde kutlama pastası kesildi.
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Toplantıda KOSGEB Kocaeli hizmet Merkezi Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Yasin Karaoğlu, kurumun hibe ve destekleri hakkında 
kapsamlı bilgiler verdi. Odamız 18. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, eğitim ve danışmanlık kurumlarının 
KOSGEB desteklerinden faydalanmadığını ifade ederek, “Sektör temsilcilerimizin de KOSGEB desteklerinden faydalanması 
adına girişimlere başlayacağız. Bu girişimimiz tüm Türkiye’deki sektör temsilcileri adına örnek olacaktır” dedi. Toplantı, sektöre 
ilişkin değerlendirmelerle devam etti.

Çalışmalarıyla örnek olan komiteler, sektörlerin nabzını 
tutmaya ve istişare toplantıları gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen komite başkan ve 
üyeleri hem sorunları tespit ediyor hem de ortak görüşlerle, 
çözüm önerileri geliştiriyor. Bu amaçla gerçekleştirilen 
toplantılardan bir yenisi 18. Meslek Komitesi bünyesinde 
yer alan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sektörünün 
temsilcileriyle gerçekleştirildi. 18. Meslek Komitesi Başkanı 
İbrahim Arda Aygören’in, 18. Meslek Komitesi’nden meclis 
üyeleri; Yusuf Özdemir, Tolga Ok, Fikret Yıldırım, Komite 
Başkan Yardımcısı Levent Yapıcı, Komite Üyeleri Fatih Özcan, 
Osman Emre Doğan ve Nilay Özkan ile birlikte ev sahipliği 
yaptığı toplantıya, sektör temsilcilerinin ilgisi yoğun oldu.

Odamız, metal ve makine sektörünün yer aldığı 8. Meslek 
Komitesi üyelerine özel Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirdi. Firmaların ihracat kapasitelerini 
artırmayı amaçlayan proje, önemli destek ve teşvik paketlerini 
de kapsıyor.

İhracat Destek Ofisi ve uzman personelleriyle, üyelerinin 
ihracat odaklı büyüme girişimlerine kılavuzluk yapan Odamız, 
‘işbirliği faaliyeti gerçekleştiren’ kurumlar için hazırlanan 
teşvik ve destek projelerini de hazırlayarak üyelerini üst 
düzey katılımla dahil ediyor. Ekonomi Bakanlığı’nın, Odamız 
gibi ‘üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren kuruluşların’ 
katılabileceği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi (UR-GE) Projesi de hazırlanarak, Odamız 
üyelerinin istifadelerine açıldı.

İlk olarak metal ve makine sektörünün yer aldığı 8. Meslek 
Komitesi üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşecek olan 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
(UR-GE) Projesi’nin bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla 
yapıldı. Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan’ın sunumlarıyla 
katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda verimli sonuçlar 
alındı. UR-GE’nin, firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı 
amaçladığının altını çizen Özcan, “Kısaca UR-GE olarak 
anılan teşvik, 8/2010 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu desteğin 
amacı, bir proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, 
uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. 
Bu kapsamda şirketler, Odamız gibi işbirliği kuruluşlarının 
proje başvuruları sonucu desteklenir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
için uygulanan Destekler; Eğitim Desteği, danışmanlık desteği, 
2 kişiye kadar istihdam desteği, yurt dışı pazarlama ve ticaret 
heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon giderleri) 
alım heyetleri harcamalarıdır. Teşvikten faydalanmak isteyen 
metal ve makine sektörü firmalarının Odamıza başvurmaları 
gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Odamız, Sakarya TSO, Yalova TSO, Düzce TSO, Bolu TSO, 
Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası’nın Sigortacılık 
Meslek Komiteleri ile acenteler dernek yönetimleri KOSAD 
ve SASADER’in yer aldığı heyet, sektörün sorunlarına dair 
ortak görüşlerle hazırladıkları çözüm önerilerini kapsamlı 
bir rapor haline getirerek Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürü Murat Kayacı’ya iletti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut başta ol-
mak üzere Odamız 22. Meslek Komitesi Başkanı Olcay 
Şimşek İlter, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Kocaeli 
İl Delegesi Cemal Türengül’ ün de yer aldığı heyet, 
Ankara’da Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü 
Murat Kayacı ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdi.

Sigortacılık sektörünün geçmiş ve geleceğini  
kapsayan adeta röntgeninin çekildiği raporda; Trafik 
Poliçelerindeki İptal Uygulamaları, Trafik Poliçelerindeki 
Komisyon Oranları, Fatura tahsilat merkezleri tarafından 
yapılan işlemler, Acentelerin İş yeri açma ruhsatlarından 
muaf olması, acentelik sözleşmeleri, poliçe fiyat farklılıkları  
konuları 7 başlık halinde sunularak, çözüm önerileri  
geliştirildi. Çözüm önerilerinin sektöre hakim ortak 
görüşlerce hazırlandığını vurgulayan heyet, sorunların  
sadece bölgesel  değil, tüm ülke genelinde yaşandığını özellik-
le ifade ederek, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi halinde  
sektörün önünün açılacağını, ülke ekonomisine de üst  
düzeyde katkı sunulacağını belirtti.

Marmara bölgesinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi  
odalarının Sigortacılık Meslek Komiteleri ile Acenteler Dernek 
Yönetimlerinden oluşan heyete, kapsamlı rapor için teşekkür 
eden ve ilgiyle misafir eden Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürü Murat Kayacı, “Sektörün gelişimi için harca-
dığınız mesai ve sonucunda ortaya çıkan rapor için teşekkür  
ediyorum. Müdürlüğümüz talepleri kapsamlı bir şekilde  
inceleyerek, hayata geçirilmesi noktasında üst düzey  
hassasiyet gösterecektir. Hepimiz sigortacılık sektörünün  
geleceği için çaba sarf ediyoruz. Önerileriniz bizlere ışık  
tutuyor. Çalışmalarınızı destekliyor, teşekkür ediyorum” dedi.

HABERLER HABERLER

Marmara Bölgesi’nin Sigortacılarından
Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı’ya Kapsamlı Dosya

KOTO 18. KOMİTE: Eğitim ve Danışmanlık Firmaları
KOSGEB Destek Kapsamına Alınmalı

Metal ve Makine Sektöründeki KOTO Üyeleri UR-GE ile
İhracat Kapasitelerini Artırıyor
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Azerbaycan Bakü Yasama Bölgesi 
İmar Dairesi Müdürü Mecid Ahmedov, 
Odamızı ziyaret ederek, konut inşaatı, 
inşaatı tamamlayıcı faaliyetler, inşaat 
malzemeleri ve tesisat işleri, mobilya 
ağaç işleri ve ormancılık sektörlerinde 
faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya 
geldi. Odamız Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Murat Barış, Abdurrahman 
Çuhadar, İbrahim  Atalay ve meclis 
üyeleri tarafından ağırlanan Ahmedov, 
bölgesindeki fırsatlar ve işbirliği 
olanaklarıyla ilgili bilgi verdi. 

Kocaelili inşaat ve tamamlayıcı faaliyetlerdeki firmaların dünya çapında başarılı projelere imza attığından övgüyle söz eden 
Ahmedov, Azerbaycan’ın Merdekan Bölgesi’nde yapılması planlanan villa tipi konutların inşası için yatırıma açık olduklarını 
ifade etti. Merdekan Bölgesi’nin yılın 4 ayı deniz turizmine olanak tanıdığını ifade eden Ahmedov, “Potansiyeli çok yüksek 
bir bölge ve şimdi de, gelecekte de konut sektörü için önemli fırsatları barındırıyor” dedi. Odamız üyesi inşaat firmalarına 
duyulan güven için teşekkür eden Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, “Kardeş ülke Azerbaycan’daki başarılı 
projelerimizi Merdekan bölgesiyle taçlandırmayı arzu ederiz” dedi.

Odamız ilgili sektördeki üyelerini, 2019 Yeni Bina 
Deprem Yönetmeliği’ne hazırlamaya devam ediyor. 
Bu kez KOTO 3. Meslek Komitesi bünyesinde yer alan 
‘Yapı Denetim Sektörü’ firmalarına özel gerçekleşen 
seminerde ‘Betonarme ve Çelik Yapılar Tasarım 
Kriterleri ve Proje Kontrolü’ konuları ele alınd
 
Yapı-inşa sektöründe birçok düzenlemeyi 
beraberinde getiren 2019 Yeni Bina Deprem 
Yönetmeliği, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girdi. Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla 
beraber, üyelerini düzenlemeyle ilgili bilgilendirmeye 
başlayan Kocaeli Ticaret Odası, bu kez yapı denetim 
firmalarına yönelik seminer düzenledi. Kocaeli 
Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenlerin 
işbirliğiyle gerçekleşen seminer, KOTO 3. Meslek 
Komitesi (İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı kooperatifleri 
Grubu) Başkanı Halil Ardıç’ın açılış konuşmasıyla başladı. 

Yeni yönetmeliğin tüm detaylarının bilinmesinin yapı 
denetim firmaları için önemine değinen Ardıç, KOTO’nun 
tüm sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ederek, 
üyelerini en kısa sürede bilgilendirmeyi ilke edindiğini 

ifade etti. Akabinde, KOÜ Mühendislik Fakültesi- İnşaat 
Mühendisliği akademisyenlerinden Doç. Dr. Seval Pınarbaşı  
Çuhadaroğlu - Çelik Yapı Proje Tasarım Kriterleri, Yard. Doç. 
Dr. Erkan Akpınar- Betonarme Yapı Tasarım Kriterleri ve 
Proje Kontrolü, İnşaat Yüksek Mühendisi Seçkin Ersin- Çelik 
Yapı Proje Kontrolü konularında katılımcıları bilgilendirdi. 
İlginin yoğun olduğu seminer, katılımcıların sorularının 
cevaplanmasıyla sona erdi. 

Odamız çeşitli kurum ve kuruluşlardan misafirlerini 
ağırlamaya devam ediyor. Başta ekonomi olmak 
üzere kentimize dair görüşmelerin gerçekleştirildiği 
ziyaretlerde, Oda’nın projeleri ve işbirlikleri de ele 
alınıyor. Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi 
Bulut ile Meclis Başkanımız Akın Doğan, son olarak 
MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Başoğul, Yönetim Kurulu Üyesi 
aynı zamanda Odamız Meclis Üyesi Murat Aydın, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Sebahattin Akpolat ve Sefa 
Akaaydın’ı ağırladı.
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Odamız Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya 
ve Mehmet Akif Şen’in de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan 
Bulut, MOBESKO’nun örnek projeler arasında yer aldığını 
ifade ederek, “KOTO olarak sektörlerimizin güçlenmesi için 
kümelenme faaliyetlerinin çok önemli olduğunu biliyor, 
kurumsal olarak bizler de çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. 
MOBESKO bu anlamda başarılı bir örnek olarak kentimize değer 
katıyor, diğer iler tarafından da örnek alınıyor. Başkanımıza ve 
yönetim kuruluna başarılı çalışmaları dolayısıyla takdirlerimi 
sunuyor, devamını diliyorum. Arzumuz, birçok sektörde bu 
oluşumların ve birlikteliğin kurulmasıdır” dedi.

MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Şenol 
Başoğul da, KOTO’nun iş dünyasını geliştirmeye yönelik 
projeleriyle Kocaeli’nin öncü kuruluşu olduğunu ifade ederek, 
“Kentimiz ve Kocaeli iş dünyası için fayda sağlayan projeler 
üretiyorsunuz. Mobilyada KDV indirimlerinin devamı için 
yoğun görüşmeler sürdürdüğünüzü de biliyoruz. Sektörü 
canlandıran girişimleriniz için özellikle teşekkür ediyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. KOTO Meclis Başkanı 
Akın Doğan da, ziyaretleri dolayısıyla MOBESKO’ya teşekkür 
ederek, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

HABERLER HABERLER

MOBESKO’dan
Odamıza Ziyaret

Azerbaycan’dan KOTO Üyesi İnşaat Firmalarına 
Yatırım Teklifi

KOTO Üyesi Yapı Denetim Firmalarına Özel
2019 Yeni Bina Deprem Yönetmeliği Semineri
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Odamız Bilişim, Eğitim ve Büro Malzemeleri Grubu’nun yer aldığı 
15. Meslek Komitesi’nin organizasyonunda gerçekleşen toplantıya 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Komite Meclis 
Üyeleri Yıldırım Yılmaz, Fatih Ekinci, Komite Başkanı Handan Kümeli, 
Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Eray Camgöz, Komite Üyeleri 
Ayşenur Kahraman Aytekin ve İsmail Aydemir ile birlikte ev sahipliği 
yaparken, Gebze Ticaret Odası’ndan Meclis Üyeleri Mehmet Kaçar, 
Gülay Körükmez, 23. Meslek Komitesi Üyesi Saliha Aksoy, Körfez 
Ticaret Odası Meclis Üyesi Fatih Uykun, 13. Meslek Komitesi Başkanı 
Ozan Yıldırım, Komite Üyesi Nihat Can Kırcı, 7. Meslek Komitesi 
Başkanı Yunus Coşkun ve Odamızdan Emrullah Yolasığmaz katıldı.

Toplantıda; eğitim sektörü sorunlarının çözümü için, il hatta bölge 
genelinde ortak hareket etmenin, sorun ve çözüm önerilerinin ortak 
görüşlerle oluşturulmasının önemine dikkat çekilirken, kapsamlı 
rapor hazırlandı.

Odamız, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası’nın 
eğitim sektörünün güncel sorunlarını tespit etmek ve çözüm 
önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği eş meslek komite 
toplantılarından 4.’sü Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Tahir Büyükakın, Odamıza ziyaret gerçekleştirdi. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Murat 
Barış, Mehmet Akif Şen, Yusuf Erenkaya’nın meclis üyeleriyle 
birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarete İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan da katıldı.

Kocaelili iş insanlarının katılımıyla fikir alışverişi atmosferinde 
gerçekleşen ziyarette, iş insanları kentin gerek ticari 
gerekse sosyal hayatına yönelik görüş ve önerilerini AK Parti 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir 
Büyükakın’a iletti. Ziyarette konuklarına hitap eden 
KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Öncelikle Mart ayında 
gerçekleştireceğimiz yerel seçimlerin başta ilimiz 
olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Çıktığınız bu yolda sizlere de başarılar 
diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik 
görevinizde ilimize kattığınız sayısız projelerin 
ardından Bilecik Valiliği görevinizi de hakkıyla 
yaptığınızı biliyoruz. Bugün meclis üyelerimiz ile 
sizleri karşılamak istedik. Kent ekonomisine katkı 
sağlayan iş insanlarımızın sesi olma gayretindeyiz. 
Yerel seçimlerin ardından da yapacağımız ortak 
projeler ve etkinliklerle kentimize ve tüccarımıza 
değer kazandırmanın gayretinde olacağız. Yerel 
seçimlerin memleketimize hayırlar getirmesini 
temenni ediyoruz” dedi.

Kocaeli’nin ticaret geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşan 
Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi içinde çeşitli görevlerde 
bulundum ve Kocaeli’nin her noktasını biliyorum. Kocaeli 
Ticaret Odamız güzel çalışmalara imza atıyor. Kentimize, 
ticaretin önünü açan birçok değer ve proje kazandırdı. 
Başkanlarımız Necmi Bulut, Akın Doğan, yönetim kurulu 
ve meclisi nezdinde Kocaeli Ticaret Odası’nı kutluyorum. 
Gelecekte neler yapılacağı konusunda edindiğimiz karşılıklı 
tecrübeler ile birlikte kentimize ve tüccarlarımıza hizmet 
üretmekte sıkıntı çekmeyeceğiz. Bu bizim için büyük bir 
avantaj” dedi. Başlan Adayı Büyükakın, kent için projelerini 
de Kocaelili iş insanlarıyla paylaştı. İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan da, Kocaeli iş dünyasına, Kocaeli’ye değer 
katan projeleri dolayısıyla teşekkür etti.

HABERLER HABERLER

Ülkemizdeki üretim ve ticaret başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı KOBİ’lere 
yönelik uygun koşullarda işletme sermayesi finansman desteği sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından  
KOBİ Değer Kredisi uygulamaya alınmıştır.

KOBİ Değer Kredisi ile ihracat yapanlar ve imalat 
sektöründe faaliyet gösterenler öncelikli olmak 
üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon 
TL’nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lere 
KGF kefaleti ile uygun şartlarda finansman desteği 
sağlanacaktır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren 
ve/veya ihracat yapan KOBİ’ler için azami 1 milyon 
TL, diğer sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler için 
azami 500 Bin TL’ye kadar 6 ay anapara ödemesiz 
olmak üzere toplam 36 ay vadeli, aylık eşit taksitli 
olarak işletme kredisi kullandırımı yapılabilecek 
olup faiz oranı aylık %1,54, yıllık %18,48 olarak 
belirlenmiştir.

KOBİ’lere kredi desteği paketine Denizbank, QNB 
Finansbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Halkbank, 
Ziraat Bankası, TEB Bankası, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, 
Alternatif Bank, Ziraat Katılım, Al Baraka olmak üzere 
13 banka destek vermektedir.
 
Detaylı bilgiye yukarıda isimleri yer alan banka
şubelerinden ulaşabilirsiniz…

6 Ay Anapara Ödemesiz - 36 Ay Vadeli:
KOBİ DEĞER KREDİSİ KULLANIMA AÇILDI…

Eğitim Sektörü Eş Meslek Komite Toplansı’nda
Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri Ele Alındı

Kocaeli İş Dünyası Görüş ve Önerilerini
Büyükakın’a İletti
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 58,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt 
endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2019

EKONOMİ

Hizmet sektörü güven endeksi 78,3 oldu
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 81,5 iken, Ocak ayında %4 oranında azalarak 
78,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi 
endeksleri sırasıyla %5,6, %5,9 ve %1,1 azalarak 71,1, 71,2 ve 92,7 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında %4 oranında azalarak 92,5 oldu. 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endekslerinin her 
ikisi de %5,5 azalarak sırasıyla 111,6 ve 89,4 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise %0,2 artarak 76,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ocak 2019

İnşaat sektörü güven endeksi 56,7 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,4 iken, Ocak ayında 2,5% oranında artarak 
56,7 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi 18,2% artarak 46,4 değerini 
aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise 6,2% azalarak 67,1 oldu.

Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2019

Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2019

Tüketici güven endeksi, yapılan analizlerde mevsim etkisi tespit edildiği için 2019 Ocak ayından itibaren mevsim etkilerinden 
arındırılmış olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Haber bülteninde mevsim etkilerinden arındırılmış endeks değerleri 
verilmekte olup, Ocak 2012 tarihinden itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış ve arındırılmamış endeks değerlerine 
istatistiksel tablolardan ulaşılabilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar meta veri bölümünde sunulmuştur. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan 
tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında azaldı; Aralık ayında 58,7 olan endeks Ocak ayında 58,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak 2019
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Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 azaldı.
 
Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 131 bin 655 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına 
göre %9,9 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 872 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Koyun, keçi, manda 
ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 451 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %97,2 arttı.
 
Yoğurt üretimi 91 bin 755 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı. Ayran üretimi ise 57 bin 836 ton ile bir önceki yılın 
aynı ayına göre %0,5 artış gösterdi.
 
Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,4, protein oranı ise ortalama %3,1 
olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,1 azaldı. Takvim 
etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 azaldı.

Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 743 bin 427 ton inek sütü toplandı

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2018Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,1 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76,5 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 60,9 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi 18,3 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi 18,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 75,3 iken, Ocak ayında %2,4 oranında 
artarak 77,1 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 76 iken, Ocak ayında %0,6 oranında 
artarak 76,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 60,91 iken Ocak ayında %0,1 oranında azalarak 
60,86 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 22,7 iken, Ocak ayında %19,2 oranında azalarak 
18,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 22,7 iken, Ocak ayında %19,2 oranında azalarak 
18,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt 
endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2019

Toplanan inek sütü, Kasım 2018
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İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,13 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,95 
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,28 düştü, işçilik endeksi %0,04 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre 
malzeme endeksi %35,47, işçilik endeksi %17,42 arttı.

İnşaat maliyet endeksi aylık %3,13 düştü

İnşaat Maliyet Endeksi, Kasım 2018
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,13 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,95 
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,28 düştü, işçilik endeksi %0,04 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre 
malzeme endeksi %35,47, işçilik endeksi %17,42 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %4,42 düştü

Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Kasım 2018 [2015=100]

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Kasım 2018 [2015=100]

Bina  dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Kasım 2018 [2015=100]

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,21 arttı. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi %3,79 düştü, işçilik endeksi %0,10 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %35,99, 
işçilik endeksi %17,52 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %2,73 düştü İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Kasım 2018 [2015=100]



1918 İŞ DÜNYASI 2019 www.koto.org.tr

EKONOMİ EKONOMİ

İngiltere

Kıta Avrupa’sının kuzeybatısında yer alan Britanya adaları 244.100 
km2’lik bir yüzölçümüne sahip bulunmaktadır. Bu adaların en büyüğü 
Büyük Britanya, ikinci en büyüğü ise Büyük Britanya adasının batısında 
bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin yer 
aldığı adadır. Birleşik Krallık’ın 244.100 kilometrekarelik yüzölçümünün 
130.400 kilometrekarelik kısmı İngiltere’ye aitken, İskoçya 78.800, Galler 
20.800 ve Kuzey İrlanda 14.100 kilometrekarelik alanı kapsamaktadır.
Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma kararı alan İngiltere halihazırda 
AB komisyonu ile ayrılma görüşmelerine devam etmektedir. Ancak, 
bu görüşmeler sona erene kadar, AB üyesi olmayan ülkelere karşı 
Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesini uygulayacaktır. Türkiye-AB Gümrük 
Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde 
gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı 
(miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan

bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde 
tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır. İngiltere dahil tüm AB üyesi ülkeler için geçerli gümrük vergisi, KDV oranı, varsa 
istihsal vergisi, ithalat aşamasında gerekli olabilecek belgeler ve ürünün tabi olduğu mevzuat hakkında detaylı bilgilere AB 
Komisyonu’nun “TARIC” sayfası (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp ) ile “Trade Help Desk” 
(http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ ) sayfalarından erişilmesi mümkündür. 

Geleneksel olarak ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı ve dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan İngiltere, Türkiye’nin 
dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli arttırdığı gelişmiş ülkelerden biri olma özelliğini korumaktadır. Türkiye 
2001 yılından beri İngiltere’ye dış ticaretinde fazla vermektedir. 2005 yılında 5,91 milyar dolar olan ihracatımız 2015 yılında 
neredeyse iki katına,10,6 milyar dolara ulaşmıştır. 2017 yılında, % 17,8’lik bir gerileme yaşanarak 9,6 milyar dolar ihracat, % 
22,8’lik bir artışla 6,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmiş ve yine ülkemiz lehine 3 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Resmi Adı

Yönetim Biçimi

Kraliçe

Başbakan

Başkent

Nüfus

Yüzölçümü

Etnik Yapı

Dil

Dini Yapı

GSYİH

Büyüme Oranı

Para Birimi

Kişi Başı GSYİH

İngiltere

Meşru Monarşi ve 
Parlamenter Demokrasi

Elizabeth II (1952-)

Theresa May

Londra

66.791.214

244.100

İngiliz

İngilizce

Hristiyanlık

2936.286 (2018, IMF)

1,62

Sterlin

44,177 (2018, IMF)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. 
Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.

En Yüksek Artış Ayakkabı ve Giyimde

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta 
ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.

En Yüksek Düşüş Ulaştırmada

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde 
%2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.

Bu Yıl En Fazla Ev Eşyasında Fiyatlar Arttı

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve 
eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Tüketici Fiyatları 
Endeksi
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

20.02.2019

21.02.2019

21.02.2019

26.02.2019

24.02.2019

23.02.2019

24.02.2019

01.03.2019

Kırtasiye ve Kağıt Ürünleri, Okul ve Ofis 
Malzemeleri, Oyuncaklar

Endüstriyel, Kişisel Temizlik Ürün ve 
Hizmetleri

Tarım Hayvancılık ve Gıda ve Canlı Hayvan

Bebek, Çocuk ve Yetişkin Oyuncakları, 
Hobi ve Yaşam Tarzı Ürünleri

İstanbul Kırtasiye - Ofis          
3.Okul, Kırtasiye, Kağıt, 

Ofis Malzemeleri, 
Oyuncak Fuarı

Küresel Temizlik Fuarı

Balıkesir Tarım Fuarı 
2019 Balıkesir Tarım 

Hayvancılık ve Gıda Fuarı 
ve Canlı Hayvan Fuarı

İstanbul Oyuncak Fuarı

İstanbul

İstanbul

Balıkesir

İstanbul

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

29th CPM-Collection
Premiere Moscow

Hong Kong
Intenational Jewellery 

Show 2019

Balkan Textile 2019

25.02.2019 28.02.2019

28.02.2019

28.02.2019

4.03.2019

2.03.2019

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

World Build Tashkent 2019 27.02.2019 1.03.2019

Automechanika Jeddah 26.02.2019 28.02.2019

KONUSU

Bay, Bayan Hazır Giyim, Ço-
cuk Giyim, İç Çamaşır, Deri 
Konfeksiyon ve Aksesuar

Ayakkabı

Değerli Maden ve 
Mücevherat

Tekstil, Kumaş,
Döşemelik Kumaş,

Hazır Giyim, Ev Tekstili

Yapı, İnşaat Ürünleri 
ve Teknolojileri

Otomotiv Yan Sanayi

Rusya
Federasyonu

Çin

Sırbistan

YER

Özbekistan

S. Arabistan

FUAR TAKVİMİ



22 İŞ DÜNYASI 2019

Tekstil Ürünlerinin İmalatı
UKRAYNA

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Tarih: 31.01.2019
Teklif No: 201800314

Türkiye’de üretilen her türlü inşaat ve malzemeleri, mutfak grupları, tekstil, deri çanta ayakkabı, gıda maddeleri ve içecekler, 
temizlik maddeleri, ev ve ofis mobilyaları, sanayi ve ev elektrik-elektronik malzemeleri, iş makineleri ve el aletleri satışlarını 
Karadağ’ın (Montenegro) başkenti Potgorica’da 800m2’lik modern showroomumuzda Montenegro, Bosna Hersek, Arnavutluk, 
Makedonya, Kosova, Hırvatistan ve Slovenya’ya devamlı satışını toptan ve bayilikler bazında yapılmasına başlanmıştır. 
Ürünlerini bahsedilen ülkelerde satmak isteyen tüm şirketler telefon ederek yada e-mail göndererek her türlü bilgi alabilirler.

Işbirliği teklifleriniz ve TOBB’un Dünyadan gelen güncel işbrliği tekliflerini anında takip etmeniz adına http://www.tobb2b.org.
tr/uyeol.php sayfasına üye olup sizde takip edebilirsiniz.

Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

Karabaş Mahallesi
Ömer Türkçakal Bulvarı
No:2 İzmit / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 322-3010
Email: koto@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Gölcük Temsilciliği

Merkez Mahallesi Atatürk 
Bulvarı Eçil Apt. No:105 
Kat:2 Gölcük / Kocaeli
Telefon: (262) 414-1382
Mail: golcuk@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Kandıra Temsilciliği

Çarşı Mahallesi Belediye 
Pasajı No 16
Kandıra/ Kocaeli
Telefon: (262) 551-2061
Mail: kandira@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Derince Temsilciliği

Sırrı Paşa Mah. Engün Cad. 
No:5 Kat :2 Daire 5
Derince/ Kocaeli
Telefon: (262) 229-5528
Mail: derince@koto.org.tr
Çalışma Saatleri :
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

KaramürselTemsilciliği

4 Temmuz Mah. Beyti Karaca 
Cad. No6-A
Karamürsel/ Kocaeli
Telefon: (262) 452-4641
Mail: karamursel@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi- Cuma 8:30 – 17:30

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


