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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut: 
Enflasyonla Mücadele Programını Destekliyoruz

Üyelerimize Ayrıcalık
Tanıyan Kart Kotokart

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de en önemli 
işbirlikçi kurumları arasında yer aldığı Enflasyonla Mücadele Programı’nı 
desteklediklerini ifade ederek, “Başta KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak 
üzerimize düşen görevlerin farkındayız ve yerine getirmeye hazırız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla 
Mücadele Programı’na en önemli desteği Türk iş dünyasının çatı kuruluşu 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu vermiş, 
“81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte Enflasyonla 
Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için 
çalışacağız” açıklamasında bulunmuştu.   Yaptığı açıklamayla Enflasyonla 
Mücadele Programı’nı değerlendiren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, “Devletimiz ve Türk özel sektörünün el ele vererek başlattığı 
iktisadi mücadele ülkemiz ekonomisinin geleceği için hayati önem arz 
etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve Sayın Başkanımız M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, her zaman olduğu gibi bir kez daha tüm oda ve borsa 
camiasıyla birlikte büyük bir sorumluluk üstlenmiş, ‘Türk özel sektörü, 
devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına 
koyacaktır’ diyerek, göreve çağırmıştır. Bizler de Kocaeli Ticaret Odası ve 
Kocaeli iş dünyası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu 
güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye’nin ekonomi 
başkenti Kocaeli olarak hazırız. Enflasyonla Mücadele Programı’nı 
destekliyor, üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için çalışacağımızı da 
ifade ediyoruz” dedi.

Odamızın İş Bankası işbirliğinde hayata geçirdiği KOTOKART, kentimiz ticari hayatına büyük canlılık kazandıracak. 

Ülkemizin ekonomi üssü Kocaeli’nin ticari hayatının daha da gelişmesi için birbirinden özel projeler hayata geçiren Odamız, 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek üyelerine özel indirimler sağlayan KOTOKART’ı geliştirdi. Türkiye İş Bankası işbirliğiyle 
hayata geçirilen, Oda üyesi firmalara yönelik avantajlı koşullar sunan Ticari Kredi Kartı ve Ticari Bankamatik Kartı, KOTO’da 
düzenlenen toplantıyla kullanıma alındı.

10 Ekim tarihinde Odamızda gerçekleşen protokol imza törenine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türkiye İş 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, 
KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Adnan Turan, Ömer Efe, 
Abdurrahman Çuhadar ve Türkiye İş Bankası’ndan yetkililer ile Kocaeli ili önde gelen iş adamları katıldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kocaeli Ticaret Odası olarak ilimizin ticari 
hayatını canlandırmaya ve üyelerimize katma değer sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. En önemli proje-
lerden biri olarak gördüğümüz KOTOKART projesi ile üyelerimizin birbirleri ile alışverişleri artacak, anlaşmalı üyelerimizden 
yapılacak alışverişlerde çeşitli avantaj sağlanacaktır. Kentimizde el birliğiyle oluşturduğumuz ortak aklı farklı alanlara taşı-
mayı ve birliğimizden gelen kuvveti kullanmayı hedefleyen ilk adım olarak gördüğümüz KOTOKART projesi ile üyelerimize 
somut faydalar sunacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İş Bankası ile birlikte gerçekleştir-
diğimiz bu projenin ilimize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projede yoğun emeği geçen Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Hüseyin Gezer’i ayrıca kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, KOTOKART’ın başta Odamız üyelerine ve kent ticaretine sağlaya-
cağı katkıları vurguladığı konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi; “Dünyadaki birçok ilişkinin temelinde ekonomik sebeplerin 
yattığı gerçeğinden yola çıkarsak, ülkelerin ekonomilerine verdikleri önemi anlayabiliriz. 

Geliştirilen stratejiler, ekonomik planlar, kalkınma yöntemleri ve gelişim pa-
ketleri her ülkenin kendi yapıtaşları ve yapıları çerçevesinde şekillenmekte 
ve bu yönde adımlar atılmaktadır. Doğru yöntem ve gelişmiş ekonomiyle ve 
ülke içinde refaha sahip bir halk ile atılan kararlı adımlar,  dünya genelinde 
söz sahibi bir devlet olmamızı sağlayacaktır. Buradan yola çıkarak biz de 
Oda olarak ticari hayatın; vatandaşlarımızın yaşam kalitesine ve Ülkemizin 
refahına katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesine çok önem veriyor, bunla-
rı gerçekleştirmek için de farklı adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bu doğ-
rultuda Kocaeli Ticaret Odası olarak, İş Bankası işbirliğinde ilimize ve ilimiz 
esnafının ticari hayatına katkı sağlayacağını düşündüğümüz “KOTO KART”ı 
oluşturduk.

Üyelerimize özel olarak tasarlanmış “KOTOKART” ile ticaret (alış-veriş) hacmini artırmayı amaçlamaktayız. “KOTOKART’ın tüm 
ticari mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Oda – Banka işbirliği çerçevesinde Maximum 
özellikli, KOTO logosunu taşımakta ve anlaşmalı üye işyerlerinde karta özel ek indirimlerden yararlanma imkânı sunmakta-
dır. Ayrıca KOTO Kart  ilk anlaşmalı ticari kredi kartıdır. KOTOKART yurt içinde ve yurtdışında tüm visa –master logolu üye 
işyerlerinde kullanılabilecektir.

Tüm bu özelliklere ek olarak; Odamız üyesi işyerlerinde, söz konusu işyerinin yine üyelerimize yönelik tanımladığı özel in-
dirim oranları, alışveriş sırasında kartla ödeme yaparken, direkt indirim olarak faturaya yansıtacaktır. KOTOKART sahibi ve 
uygulamasına sahip üye işyeri sayısının artması, hem ticari ciroyu artıracak hem de avantajlı alım miktarını artıracaktır. Aynı 
zamanda yeni tanımlanacak kart limitleri ile de ticari aktivasyona katkı sağlanmış olacaktır.
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Rusya Federasyonu’nun en önemli ticaret merkezlerinden biri 
olan Vladimir Bölgesi Valisi Vladimir Sipyagin ve beraberindeki 
heyet Odamızda düzenlendiğimiz ‘Yatırım Ve Ticaret Fırsatları 
Bilgilendirme Toplantısı’ kapsamında sunum gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis 
Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis 
Üyelerimiz, Komite Üyelerimiz ve bölgede ticaret yapan firma 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğundu.

Gerçekleşen toplantıda iki ülke ticaretinin geliştirilmesi, birçok 
üründe alternatif pazar oluşturulabilmesi ve sürdürülebilir 
ilişkilerin kurulması adına fikir birliği sağlandı. Odamızın 
hazırladığı ilimiz ekonomisini anlatan tanıtım filmi sunuldu 
sonrasında Vladimir Bölgesi yatırım ve ticaret fırsatları 
anlatıldı.

Odamız üyesi firmaların bölgede yatırım ve ticaret anlamında 
yapacağı tüm etkinlikler için Vladimir Valisi Vladimir Sipyagin 
bizzat ilgileneceğini ve destek sağlayacağını bildirdi.

Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesi Valisi ve 
Beraberindeki Heyeti Misafir Ettik

KOTOKART 
Avantajları;

–        Kartı alacak üyelerimizden  ilk yıl için kart aidatı alınmayacaktır
–        Yine kart lansmanını takip eden ilk ay kart alan ve 5.000 TL’lik harcama yapan firmalara 50 maxipuan hediye verilecektir.
–        Kaybolma ve çalınma sigortasından ücretsiz yararlanma imkanı tanınacaktır.
–        Her yıl 1 ay süreyle müze kart özelliğinden ücretsiz faydalanılabilmektedir.
–        Sabiha Gökçen ISG lounge hizmetlerinde 50% indirimden faydalanma gibi birçok avantajlara sahip olunacaktır.

Oda olarak, bilgi çağının gereklerini yerine getiren güçlü bir kurumsal yapıyla, ticari hayatın beklentilerini karşılayabilecek şekilde 
etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmet amaçlı faaliyetlerimize yenilerini eklemeye ve sunmaya gayret ediyoruz. Bu yönde farklı 
çalışmalarımız da sürmektedir. KOTOKART hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Kocaeli Valiliği koordinasyonluğunda “İnsan 
Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri” 
(KOİF’19) Protokol İmza Töreni’ne katıldı. 

Vali Hüseyin Aksoy törende yaptığı 
konuşmasında, “Değerli arkadaşlar, Kocaeli 
İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer 
Günleri ile ilgili bir protokol imzasını 
atacağız. Valiliğimiz koordinasyonluğunda 
Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli 
Üniversitemiz, Ticaret Odamız ve Sanayi 
Odamız ile İşkur Müdürlüğümüzün ortaklaşa 
yürüteceği bu çalışmayı yeni bir protokolle kayıt 
altına alıp önümüzdeki süreçte yapacağımız 
çalışmalarda bu protokol çerçevesinde 
Valilik olarak devam edeceğiz. Özellikle 
istihdam bölgemiz için büyük önem taşıyor 
ve bu fuarda da iş arayanlarla,  işçi arayanları 
istihdam konusunda bir araya getirmek ve 
karşılıklı buluşmalar sağlamak adına biz bu 
organizasyona tekrar ev sahipliği yapacağız. 

Özellikle yeni mezun olan arkadaşlarımızın ilgi alanlarına göre kendilerini ifade edebilecekleri, çalışmak istedikleri alanları da burada özellikle 
eleman arayan firmalar tarafından onların başvuruları alınıp değerlendirme imkanları olacak. Bu ve buna benzer birçok noktada çalışmalar 
gerçekleştirilecek” dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, KOİF’19 ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, KOTO olarak nitelikli istihdama çok önem 
verdiklerini ifade ederek, “İstihdamda, arz ve talebin doğru noktada ve beklentilerle buluşmasını önemli buluyoruz. KOİF19 Fuarı’nın da bu 
nedenle gerek kentimiz, gerekse bölgemiz ekonomisinin geleceği için öncelikli olduğunu biliyor ve biz de KOTO olarak standımızla fuarda 
yerimizi alıyoruz” dedi. Akabinde “İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri”ne (KOİF’18) ait slayt gösterimi sunuldu. Slayt gösteriminin 
ardından Vali Hüseyin Aksoy, Başkan Bulut ve beraberindeki heyet hayırlı olsun dilekleriyle Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer 
Günleri İşbirliği Protokolünü imzaladı.
4 - 5 - 6 Nisan 2019 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan KOİF’19 da;  ilimiz ve çevre 
illerde ikamet eden ve tüm iş arayanlara, daha iyi şartlarda iş arayanlara, iş hayatına yeni atılacak olan kişilere, yeni mezun olan ya da olacak 
lise ve üniversite mezunu gençlerimize, staj başvurusunda bulunmak isteyen tüm öğrencilerin bilgi alabilecekleri stantlar yer alacak.

Başkan Bulut, KOİF’19 Protokol 
İmza Töreni’ne Katıldı
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Odamız Sektörel İstişare Toplantıları 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kocaeli İle Bingöl Arasında Dostluk 
Köprüleri Pekişti

Odamız komitelerini oluşturan sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Yoğun bir programla gerçekleşen toplantılar; 9. 
Meslek Komitesi (Market, Fırın ve Pastane Grubu) bünyesinde bulunan Market ve 3. Meslek Komitesi (İnşaatı Tamamlayıcı 
Faaliyetler ve Yapı Kooperatifleri) bünyesinde bulunan Yapı Denetim sektörleriyle devam etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’un da katıldığı Market Sektörü İstişare Toplantısı’na, 9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kozan, 9. Meslek 
Komitesi’nden Meclis Üyeleri Oktay Alkan, Fatih Günen ve Komite Üyesi Ahmet Kul ev sahipliği yaptı. Market sektörü temsilcileri 
toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda sektörün temsilcilerine hitap 
eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, devletimizin başlattığı, 
KOTO’nun çatı kuruluşu Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
da desteklenen ‘Enflasyonla Mücadele 
Programı İndirim Kampanyası’nda 
perakende sektörüne önemli görevler 
düştüğünü ifade ederek, “Sizlerin 
de destekleriyle Kocaeli Ticaret 
Odası olarak program ve indirim 
kampanyasına desteğimizi ilk açıklayan 
kurumların başında geliyoruz. Bu 

süreçte, gerek vatandaşlarımızın uygun koşullarda alışveriş yapabilmesi gerekse enflasyonla yoğun bir şekilde mücadele 
edebilmek için çeşitli indirim kampanyaları düzenlediğinizi biliyoruz.  

Yaptığınız kampanyaları www.koto.org.tr web sitemiz üzerinden Odamıza bildirmeniz ve kayıt altına almamız büyük önem 
arz ediyor. Bizler de bu kayıtları TOBB ile paylaşıyor, Kocaeli iş dünyamızın kampanyaya desteğini göstermiş oluyoruz. Ayrıca 
yaptığınız kampanyaları bizlerle paylaşmanız durumunda, tanıtım ve duyurum faaliyetlerinize de katkı sunmayı amaçlıyoruz” 
dedi. 

9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kozan, Enflasyonla Mücadele Programı İndirim Kampanyası’nın detayları hakkında 
kapsamlı bilgiler paylaşarak, “Özellikle market sektörünün kampanyaya katılımı konusunda bizlerden rica var. Neler yapabiliriz 
bunu görüşmek için bir araya geldik. Görüşleriniz bizler için çok önemli” dedi.

Yapı Denetim Sektörü İstişare Toplantısı ise yoğun katılımla 
gerçekleşti. 3. Meslek Komitesi Başkanı Halil Ardıç, Komite 
Başkan Yardımcısı Mustafa Duysak ve Meclis Üyesi Serkan 
Akyıldız’ın ev sahipliği yaptığı istişare toplantısında, henüz 
taslak halinde olan ve 2019 yılı itibariyle yürürlüğe girecek 
olan 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite 
Başkanı Ardıç, “4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’yla 
birlikte yeni bir sistem geliyor. Tasarıyı dikkatle inceleyip, 

değerlendirip, görüşlerimizi bakanlığa ifade etmemiz 
büyük önem taşıyor. Yapı Denetim Kanunu; OSB’lerde 
verilecek hizmetlerde %75 iskonto zorunluluğu, yapı 
denetim firmalarına il sınırları içerisinde ki bütün ilçelerde 
yapı denetim hizmeti uygulama zorunluluğu, hizmet 
bedeli katsayısının %1,5 olması konularını ele alıyor. Bu 
maddelerle ilgili görüş alışverişi yapıp, çözüm önerilerimizi 
ilgili bakanlığa sunmayı hedefliyoruz” dedi. Odamızın 
sektörel istişare toplantılarının tüm hızıyla devam edeceği 
ifade edildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanımız Akın 
Doğan ilimize gelen Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut 
Ayas ile meclis üyelerini konuk etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet 
Akif Şen, Abdurrahman Çuhadar, Meclis Başkan Yardımcısı alp Kayalar 
ve Meclis Üyesi Mert Kavşut’un da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan 
Bulut, “Oda-Borsa camiamızın değerli temsilcisi Bingöl Sanayi ve Ticaret 
Odamızı ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kocaeli ile 
Bingöl arasındaki dostluğu daha da pekiştiren bir ziyaret oldu” dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, KOTO heyetini 
Bingöl’e davet ederek, daha fazla tecrübe ve bilgi aktarımında bulunmak 
istediklerini kaydetti.
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İlimizin ihracat potansiyelini artırmaya yönelik projeler 
yürüten Odamız, düzenlediği ‘ortak görüş’ toplantılarıyla 
da sektörlerin geleceğine yön vermeye devam ediyor. Bu 
amaçla düzenlenen toplantılardan bir yenisi geçtiğimiz 
hafta Mobilya ve Ağaç İşleri Grubu’nun yer aldığı 5. 
Meslek Komitesi’nin organizasyonunda gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda, ülkemizin yoğun ithalat kalemleri arasında 
yer alan, inşaat başta olmak üzere mobilya ve ambalaj 
sektörünün temel hammaddelerinden endüstriyel orman 
ürünlerinin yerlileştirilmesi amacıyla ‘Endüstriyel Ormanların 
Geleceği Arama Konferansı’ düzenlendi. Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Barış’ın 5. Meslek Komitesi’nden Meclis 
Üyeleri Murat Aydın, Metin Sözer, Komite Başkanı Şaban 
Kulaksız, Komite Başkan Yardımcısı Seyit Orhan Kabasakal, 
Komite Üyeleri Abdullah Bostan ve Abdurrahman Şahinkaya 
ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Sakarya Orman 
Bölge Müdürü Okan Kurşun, Ağaçlandırma ve Silvikültür 
Şube Müdürü Ziya Karagüzel, İzmit Orman İşletme Müdürü 
Mustafa İşçioğlu, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Şemsettin Kulaç, MARKA Planlama, Programlama 
ve Koordinasyon Birimi Başkan Vekili Cem Bayrak da katıldı.

Arama konferansı, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Barış’ın toplantıya dair açılış konuşmasıyla başladı. 
Sanayileşme, artan kentsel nüfus, küresel iklim değişimi, 
biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi her geçen gün yükselen 
küresel ölçekteki sorunların orman alanlarını tehdit ettiğini 
vurgulayarak sözlerine başlayan Barış, “Bu sorunların 

yanı sıra mevcut endüstriyel odun ürünü arz açığının 
kapatılmasına yönelik Kocaeli Ticaret Odası 5. Komite üyeleri 
olarak bizler “endüstriyel orman” oluşturmak amacındayız. 
Bununla birlikte özellikle gelir getirici türler kullanılarak 
yapılan ağaçlandırmalarla yöre halkı ekonomisine katkıda 
bulunulabilecektir” dedi.
Akabinde, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğr. 
Üyesi Şemsettin Kulaç’ın sunumuna geçildi. Sunumunda, 
endüstriyel ağaçlandırmanın tarihinden, hangi bölgelerde ne 
kadar yapıldığından ve ağaçlandırma çalışmaları yapılırken 
kullanılan türlerden kapsamlı bir şekilde bahseden Dr. 
Öğr. Üyesi Kulaç, ülkemizin bu alandaki durumuna da 
değindi. Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun da 
bölge müdürlüğü olarak özellikle endüstriyel ormanlarla 
ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Kocaeli Ticaret 
Odası’nın konferansının önemine vurgu yaptı.

Toplantının sonunda; Kocaeli Ticaret Odası ve Sakarya 
Orman Bölge Müdürlüğü’nün sektörü ilgilendiren konularda 
üst düzey işbirliği yapmasına, ilimiz sınırları içinde devletin 
göstereceği arazide iş insanlarınca endüstriyel orman alanı 
kurulabilmesi için ilgili kurumlarca proje hazırlanmasına, 
akabinde devlete hibe edilecek olan endüstriyel ormana katkısı 
bulunan iş insanlarının maliyetinin vergiden düşürebilmesini 
sağlayan bir sistemin kurgulanmasına ve ilgili bakanlıklar 
nezdinde çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar verildi. 
Hibe endüstriyel orman projesi hayata geçirilene kadar 
arama konferanslarının rutin olarak devam edeceği açıklandı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı- İyi Parti Genel Merkez 
Divan Üyesi- Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ‘İyilik 
Kervanı Yollarda’ Projesi’nin Kocaeli temasları çerçevesinde 
Odamızı ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, 
Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdurrahman Çuhadar ve meclis üyelerinin ev sahipliği 
yaptığı ziyarette Aydın’a; İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim 
Halil Oral, Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel İdare Kurulu 
Üyeleri; Ali Türkşen, Hana Akyüz, Mesut Özarslan ve partililer 
eşlik etti.

‘İyilik Kervanı Yollarda’ Projesi kapsamında parti üst yönetiminin 
bugüne kadar 60’tan fazla ile ziyaret gerçekleştirdiğinin 
altını çizerek sözlerine başlayan Genel Başkan Yardımcısı 
Koray Aydın, “İyi Parti olarak, Türkiye genelinde ‘İyilik Kervanı 

Yollarda’ isimli program başlattık. Program çerçevesinde 
tüm illeri gezerek birinci ağızdan bilgi ediniyor, Türkiye’nin 
gidişatı ile ilgili konularda istişare etmek üzere toplantılar 
düzenliyoruz. Kocaeli ile birlikte ziyaret sayımız 60’ın üzerine 
çıktı. Bu hafta programımızda doğu illeri de var. Toplumun 
nabzını tutan ziyaretlerimiz devam edecek. Bugün Türkiye’nin 
kalbi olan Kocaeli’ndeyiz. Burası Asya’yla Avrupa’nın arasında 
önemli bir geçiş bölgesi. Hem sanayinin hem ticaretin 
kalbinin attığı bir yer. Tüm büyük sanayi kuruluşları burada. 
Türkiye elektrik tüketiminin yüzde 10’unu Kocaeli tüketiyor. 
Burası canlı ve yaşayan bir bölge. Kocaeli Ticaret Odamızın 
Değerli Başkanı Necmi Bulut’a ve yönetimine de bu güzel 
ortamı hazırladıkları için teşekkür ediyorum” dedi. Programın 
akabinde parti heyetine Oda hizmet binasını gezdiren Başkan 
Bulut, çalışmalarla ilgili yerinde bilgi verdi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’dan
Odamıza Ziyaret

Odamız ‘Endüstriyel Orman’ 
Kurmak İçin İlk Adımı Attı
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HABERLER HABERLER

İnşaat ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren iş 
insanlarının yer aldığı Odamız heyeti, yeni iş ve pazar alanları 
geliştirebilmek üzere Azerbaycan’a gitti. Üyelerinin dış ticaret 
hacimlerini geliştirmek için ihracat atağı başlatan Odamız, bir 
yandan da potansiyel ülkelere iş programları düzenleyerek, 
bu hedefe emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde 
Katar’a düzenlenen iş programından verimli dönen Odamız, 

bu kez ülkemizin lokomotifi inşaat sektörü için, yapı-inşa 
alanında önemli fırsatlar barındıran Azerbaycan’a program 
düzenledi. Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı 2. Meslek 
Komitesi’nin organizasyonuyla düzenlenen program 23- 
26 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan programın ilk gününde 
önemli temaslar kurma fırsatını yakaladı.

İlk olarak T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile bir araya gelen heyet, Türk iş insanlarının ülkedeki konumu, Türk şirketlerin 
faaliyet kolları, özellikle inşaat sektöründeki Türk firmaların yatırımları hakkında bilgi aldı. Kocaeli Ticaret Odası heyetini 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Özoral, “Türk iş insanlarının Azerbaycan’da önemli ve büyük 
yatırımları bulunuyor. Yeni yatırımlar ve işbirlikleri için destek olmaya hazırız” dedi. Günün ikinci ziyareti Azerbaycan 
Sahibkarlar (İşadamları) Teşkilatları Milli Konfederasyonu’na gerçekleşti. Burada, Konfederasyon Başkan Vekili Vüqar 
Zeynalov, tarafından ağırlanan KOTO heyeti, Kocaeli iş dünyası ve ekonomik hayatı hakkında bilgiler sundu. Türk ve Azeri 
halklarının asırlardır dostluk ve kardeşlik bağları ile birbirine bağlı olduğunu, son yıllarda bu ilişkilerin ticarete de çok olumlu 
yansıdığını ifade eden Zeynalov, Türk iş dünyasının ülkede çok güçlü olduğunu söyledi. 

Akabinde, Azerbaycan 18.Yapı, Isıtma ve Havalandırma Fuarı’nı (Bakubuild) ziyaret eden heyet, burada sektörün dünya 
partnerleriyle bir araya geldi. Heyet, programın 2. ve 3. gününde ise Azerbaycanlı iş insanlarıyla temas kuracağı programlar 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Teşkilatları Milli Konfederasyonu ve Azerbaycan Türkiye 
İşadamları Birliği’ne konuk olacak olan Odamız heyeti, birebir görüşmeler yapma fırsatı da buldu. Heyetin son programı ise 
T.C. Bakü Büyükelçiliği ve T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği’nde düzenlendi.

Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Meclis Üyesi Mert Kavşut, 2. Meslek 
Komitesi Üyesi Faruk Mamik, inşaat ve 
mühendislik sektöründe faaliyet gösteren iş 
insanları Hasan Tahsin Karaosmanoğlu, Ceyhan 
Çağlayan, Abdulsamet Ünaltın, Abdullah Üstübi, 
Soner Feratoğlu, Veli Başkurt, Erdal Torunoğulları, 
Nurettin Bulut’un yer alacağı Odamız heyeti, 23 
Ekim 2018 Salı günü Azerbaycan programına 
başladı. İlk gün 18.Yapı, Isıtma ve Havalandırma 
Fuarı’nı (Bakubuild) ziyaret eden heyet, burada 
sektörün dünya partnerleriyle bir araya geldi. 

Odamız İnşaat Heyeti, Yeni İş Fırsatları İçin 
Azerbaycan’a Gitti
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Odamız 15.Meslek Komitesi (Bilişim, Matbaa ve Eğitim 
Kurumları) Gebze’de Odalar arası Ortak Komite toplantısına 
katıldı.
Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde GTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nail Çiler’in de katıldığı toplantıya Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, 15.Komitemiz Başkanı 
Handan Kümeli, Meclis Üyemiz Yıldırım Yılmaz, Komite 
üyelerimiz İsmail Aydemir ve Mehmet Eray Camgöz katıldı. 

Gebze Ticaret Odası 23.Meslek Komitesi Başkanı Sevgi 
Çiler’in başkanlık ettiği toplantıda özel eğitim kurumlarının 
başta P Plaka ve KDV olmak üzere çeşitli sorunları 
görüşüldü.  Gebze Ticaret Odası’ndan Sevgi Çiler ile birlikte 
Saliha Aksoy, Gülay Körükmez ile Mehmet 
Kaçar’ın da katıldığı toplantıda Körfez Ticaret Odası’nı İdris 
Cömert, Fatih Uykum, Nihat Kırıcı ve Ozan Yıldırım temsil 
etti.

Gebze Ticaret odası Başkanı Nail Çiler, başlangıç bölümüne katıldığı Gebze ile ilgili bilgileri paylaştığı Odalar arası Ortak 
Komite toplantısında, “Özel eğitim kurumlarından KDV alınmamalıdır.  Bu yönde çalışmalar yapmak için Kocaeli’deki 
odalar ortak girişim yapabilir” dedi. Özel eğitim kurumlarının başta

Plaka servis araçlarıyla ilgili düzenlemelerinin tartışıldığı toplantıya önümüzdeki dönemde Odamız’ın ev sahipliği yapması 
kararlaştırıldı.

‘Kocaeli’de İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı’ 
Projesi Eğitimleri Başladı

Odamız Heyeti Başkan 
Karaosmanoğlu İle Görüştü

Odamız 15. Meslek Komitesi Gebze’de Odalar Arası 
Ortak Komite Toplantısı’na Katıldı

HABERLER HABERLER

Odamız, kentimize daha çok marka işletme kazandırmak amacıyla 
hazırladığı ‘Kocaeli’de işletmeler için marka olma zamanı!’ isimli Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı destekli projesine başvurular başladı.  Gerek 
ulusal, gerek uluslararası çok sayıda önemli yatırıma ev sahipliği yapan 
kentimizin, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmesi için; mevcut 
işletmelerin markalaşma bilincini ve marka işletmelerin sayısını artırmayı 
hedefleyen Odamız, 3 aşamalı vizyon bir proje başlattı. Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı’nın da Teknik Destek Programı’nda yer alan ve katılımcılar 
için tamamen ücretsiz olan projeye başvurular alınmaya başladı.

Eğitim, danışmanlık ve analiz süreçlerini kapsayan ‘Kocaeli’de İşletmeler 
İçin Marka Olma Zamanı! isimli proje, başvuru yapan 50 işletme üzerinde 
uygulanacak. Projenin ilk aşaması eğitim olacak. 50 işletmeye ‘Markalaşma 
süreçleri, sürdürülebilir marka stratejileri konusunda bilinirlik, farkındalık 
oluşturulması ve bu süreçlerin benimsetilmesine’ yönelik eğitimler 
verilecek. Ayrıca eğitime katılan işletmelerden birbirlerine benzeyen 
sektörlere göre gruplandırma yapılarak, aynı sektörün dünyadaki büyük 
markalarının gelişim süreçleri, vaka inceleme yöntemiyle izlenecek.

İkinci faz olan ‘Danışmanlık’ aşamasında; Markalaşma eğitimleri sonunda 
yapılacak analiz ile markalaşma süreçlerini uygulamaya gönüllü ve 
yetenekleri, yetkinlikleri, eğilimleri yüksek olan ilk 5 işletme belirlenecek. 
Bu 5 işletmeye sunulacak danışmanlık hizmeti ile her bir işletme için 

temel düzeyde markalaşma modeli geliştirilecek. Son faz olan ‘Analiz’ aşamasında ise, projeye katılması hedeflenen 50 işletme 
üzerine yapılacak anketler ve görüşme tekniği ile oluşturulan veriler,  raporlaştırılarak gelecek dönemler için kılavuz niteliğinde 
kaynak hazırlanacak. Böylece bu proje sonuçları, geleceğe dönük olarak markalaşmaya yönelik gerçekleştirilecek projelere de 
yol gösterici olacak.

1 ay süreyle uygulanacak olan projenin eğitim fazı, 5 Kasım 2018 Perşembe günü genel eğitimle başladı. 5 gruba ayrılacak olan 
50 işletmeye 9 ve 10 Kasım 2018 tarihlerinde; “Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar, Markanın Önemi ve Bileşenleri Marka Değeri 
Yaratma Süreçleri, Sürdürülebilir Marka Geliştirme Yöntemleri, Marka Değeri Oluşturma Aşamaları- Marka Farkındalığı, Marka 
Çağrışımı/İmajı Algılanan Kalite Marka Bağlılığı-Örnek Uygulamalar” konularında kapsamlı bilgiler verilecek. 

Detaylı bilgi ve iletişim için: 0262 322 30 10/ 238
Projeye Online başvuru için: https://goo.gl/forms/HSj0eY4JVQlfAtH02

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki 
heyet, ulaşım ve inşaat sektöründeki konuları görüşmek üzere 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
ile bir araya geldi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis 
Üyeleri Hüseyin Avni Aslan ve Mert Kavşut ile birlikte, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu 
ziyaret ederek, Odamızın öncelikli çalışmaları arasında yer 
alan konularla ilgili görüşme gerçekleştirdi. Ulaşım ve inşaat 
sektörleriyle ilgili talepleri Başkan Karaosmanoğlu’na ileten 
KOTO heyeti, kapsamlı bilgi sundu.
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Odamız sektörlerin sorunlarını tespit etmek ve yine sektör 
temsilcileriyle birlikte çözüm üretmek üzere gerçekleştirdiği 
toplantıların bir yenisi gayrimenkul değerleme ve danışmanlık 
hizmetleri grubuyla devam etti. 18. Meslek Komitesi Başkanı 
İbrahim Arda Aygören, Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, Komite 
Başkan Yardımcısı Levent Yapıcı’nın ev sahipliği yaptığı 
programa Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ile 
birlikte firma temsilcileri yoğun ilgiyle katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 18. Meslek 
Komitesi Başkan Yardımcısı Levent Yapıcı, “Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Nitelik ve Standartları 
İstişare Toplantılarımızın ilk buluşmasına hoş geldiniz. Öncelikli 
gündemimiz sektörümüze dair nitelik ve standartlarla ilgili 
kesin bir çizginin belirlenmemiş olması ya da bu çizgiye 
yakın bir çalışmanın yapılmamış olması. Bu konu ile ilgili 
görüşlerimizi masaya yatırıp bir yol haritası ortaya koyalım 

istedik. Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık şirketleri, 
ağırlıklı olarak bu hizmeti bankalara veriyor. Toplantımızın 
ikincisini bankalar, taşınmaz ticareti yönetmeliğiyle ilgili olan 
meslek erbaplarımız ve gayrimenkul değerleme hizmeti 
veren firmalarımızın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Sizlerin 
düşünceleri çok önemli” dedi.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu da 
konuşmasında, KOTO ile Emlakçılar Odası’nın hayata geçirdiği 
tek tip sözleşme çalışmasının tüm Türkiye’ye örnek niteliği 
taşıdığını ifade ederek, “5 Haziran’da taşınmaz ticaretiyle ilgili 
22 maddeden oluşan bir yönetmelik çıktı. 22 maddeden 11’i 
ile ilgili itirazlarımız oldu. 2 tanesi değerlendi. Diğerleriyle 
ilgili de tekrar geri itirazlarımız olacak. Önümüzdeki hafta 
Ticaret Bakanlığı’nda taşınmaz ticaretiyle ilgili sonuçlanmasını 
beklediğimiz itirazlarımız var.

Kocaeli Ticaret Odası taşınmaz ticareti yönetmeliğinin öncesi 
ve sonrasında tüm çalışmalarımıza üst düzey katkı verdi. Bu 
anlamda KOTO’ya mesleğimize sunduğu katkı dolayısıyla 
teşekkür ediyoruz. Taşınmaz ticaretiyle ilgili tek tip sözleşme 
hazırladık. Ama bazı itirazlarımız olacağı için bastırıp sizlere 
şuan dağıtmıyoruz. Tek tip sözleşme konusunda diğer illere 
de örnek oluyoruz. Belki de Türkiye’de tek tip sözleşmeye 
vesile olacağız” dedi. 

18. Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Arda Aygören de 
toplantı sonuçlarının rapor haline getirilerek, görüşlerin 
hayata geçirileceği bilgisini paylaşarak, “Toplantımız hayırlı 
olsun. Sizlerin verdiği bilgiler ve dilekleri rapor haline getirip 
üst yönetime sunacağız. O konuda gereken her şeyin 
yapılacağına inanabilirsiniz. Konuşmakla kalmayacağız. 
Sektörümüzün geleceğine ışık tutacağız” dedi. Konuşmaların 
akabinde firma temsilcileri gerek kendi işyerleri gerekse 
sektörle ilgili olumsuzlukları paylaşarak, KOTO’nun sektörle 
ilgili hazırlayacağı rapora üst düzey katkı sundu.

Odamız sektörlerin mevcut durumunu değerlendirmek, 
sorunlarına çözüm üretmek ve geleceğe dair vizyon belirlemek 
adına düzenlediği istişare toplantıları 3. Meslek Komitesi 
(İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı Kooperatifleri Grubu) 
bünyesinde yer alan asansör sektörüyle devam etti. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un da yer aldığı 
toplantıya; 3. Meslek Komitesi Başkanı Halil Ardıç, 3. Meslek 
Komitesi’nden Meclis Üyeleri Faruk Bostan, Hasan Kanca, 
Serkan Akyıldız, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Duysak, 
Komite Üyesi Temel Aydın ile sektör temsilcileri katıldı.

Sektör toplantısının açılış konuşmasını Komite Başkanı Halil 
Ardıç gerçekleştirdi. 2019 yılında Yapı Denetim Kanunu’nun 
değişeceğini vurgulayarak sözlerine başlayan Ardıç, 
“Komitemizi oluşturan sektörlerin temsilcileriyle tanışmak ve 
mevcut durumlarını konuşmak üzere bir araya geldik.

 1 Ocak 2019’da Yapı Denetim Kanunu değişiyor. Artık işler tamamen devlet atama usulüyle yapılacak. Yapı sahibiyle olan ilişki 
tamamen sonlandırılıyor. Bunun olması ne demek? İşlerin gayet düzgün gitme ihtimali çok daha fazla. Çünkü yapı sahibinin, 
yapıya müdahalesi yok. Herkes işini yapacak. Bu noktada asansör sektöründe de iskan alırken sıkıntı yaşanıyor. Yapı Denetim 
Kanunu ve sektörünüzle alakalı yaşadığınız sıkıntılar başta olmak üzere tüm bu konuları görüşeceğiz” dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da sektör temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, istişare toplantılarının iş 
dünyasının geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Sektörlerimizin mevcut durumlarını görüşerek, sorunlarına 
sizlerin aracılığıyla çözüm üretiyoruz. Biz de Odaolarak çözüm önerilerinin takipçisi oluyor, ilgili yasaların çıkmasında aracılık 
ediyoruz. Değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz” dedi. Konuşmaların akabinde, sektör temsilcilerinin görüş 
ve önerileri dinlendi. İlgili görüşlerle hazırlanacak olan rapor, Odamızın çalışmalarına ışık tutacak. 

Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Nitelik ve 
Standartları İstişare Toplantısı Düzenlendi

Odamızda ‘Asansör Sektörü’nün 
Geleceği Görüşüldü

HABERLER HABERLER
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KOÜ Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında yapıldı. 

Toplantıya Rektör yardımcısı Prof. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Ticaret Odası’nı 
temsilen Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akif Şen, 
Kocaeli Sanayi Odası’nı temsilen Kadir Decdeli, Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi Teknoparkı’nı temsilen İsmail Turfanda katıldı.

Odamız, son günlerde basın ve kamuoyunda sıkça yer bulan 
konkordato konusunu temel alan ‘Finansal Kriz Yönetimi 
Semineri’ düzenledi. Odamız Hukuk Danışmanı Av. Bülent 
Taflıoğlu’nun da katıldığı seminerde, Kocaeli Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sami 
Karacan, konkordatonun hem şirket hem de alacaklılara 
yükümlülüklerini detaylarıyla ele aldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Hukuk 
Danışmanı Av. Bülent Taflıoğlu, “Yeni yasal değişiklikle birlikte 
gelen konkordato konusu ile ilgili yanlış bilinen noktalar 
var. Finansal krizlerde ne yapmak gerekir? Konkordato 
nedir? Üyelerimiz Konkordato alan bir firmadan alacaklı ise 
bu durumda ne yapılması gerekir? Firmamız bir finansal 
krizdeyse gerek şirketimizi, gerek alacaklılarımızı, mağdur 
etmemek için ne yapmamız gerekir? Bu konuları detaylarıyla 
anlatıp, bilgilendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Akabinde Prof. Dr. Sami Karacan’ın sunumuna geçildi. 
Konkordatonun, 2003 yılından bu yana uygulanan 2004 sayılı 
İcra İflas Kanunu’nda yer alan iflas ertelemenin kaldırılmasıyla 
gündeme geldiğini, aslında kanunlarımızda hep olduğunu 
ancak kapsamının biraz daha genişletildiğini açıklayarak 
sunumuna başlayan Prof. Dr. Karacan, “Sunumumuzda; 

işletmelerimizin özellikle son dönemde karşılaştıkları; adına 
ister ‘döviz dalgalanmaları’ deyin, isterseniz ‘likidasyon 
bozukluğu’ bir şekilde finansal yapılarının bozulması halinde 
ellerinde yasal olarak kullanabilecekleri her hangi bir imkan 
var mı, alacaklıların ise haklarını koruyabilecekleri bir yöntem 
var mı konuları üzerine odaklanacağız. Bu yöntemin adı; 
konkordato.

Konkordato son aylarda yoğun olarak gündeme geldi. 
Kocaeli’nin de sanayi yoğunluklu, birçok ulusal ve 
uluslararası firmanın da atölyesi konumunda olduğunu 
düşündüğümüzde konkordato ile ilgili doğru ve kapsamlı 
bilgiler bir hayli önem arz ediyor. Biliyorsunuz 7101 Sayılı 
Yasamız var. Bu yasayla birlikte icra ve iflas kanununda bazı 
değişiklikler öngörüldü. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda 
yer alan, özellikle 2003 yılından beri ülkemizde uygulanan 
iflas ertelemesi kaldırıldı. Yerine konkordato hükümlerinin 
uygulanması gerektiği karar verilerek, önceki konkordatoda 
uygulamalarında birtakım değişiklikler yapıldı.

Konkordato yeni bir konu. Firmaların finansal yapılarının 
bozulması halinde kendilerini nasıl koruyacaklarını, 
alacaklılarının da haklarını nasıl alacağını ifade eden yasal 
düzenleme.

Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 5. Meslek Komitesi, İNTERMOB Mobilya Yan 
Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’nı ziyaret ederek sektöre dair yeni iş sahaları arayışlarını 
sürdürdü.

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri alanlarında trendlerin belirlendiği,  mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörlerinin 
öncü firmalarının en yeni ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardığı, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkin ve verimli bir 
pazarlama alt yapısı oluşturan İNTERMOB Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı 13-17 
Ekim 2018 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Odamız 5. Meslek Komitesi de, ülkemizde sektörün önemli fuarları arasında yer alan İNTERMOB Fuarı’nı ziyaret ederek, 
ulusal ve uluslararası firmalarla bir araya geldi. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Meclis Üyesi Metin Sözer, 5. 
Meslek Komitesi Başkanı Şaban Kulaksız, Başkan Yardımcısı Seyit Orhan Kabasakal, Komite Üyeleri Abdurrahman Şahinkaya 
ve Abdullah Bostan ile grup üyesi iş insanlarının yer aldığı Odamız heyeti, fuarda stant açan Kocaelili firmaları da yerlerinde 
ziyaret etti. 500’ü aşkın firmanın yer aldığı fuarda sektör için yeni iş sahaları arayışlarını sürdüren heyet, verimli görüşmelerle 
döndü.

Konkordatonun ‘yalnızca şirketi korumaya yönelik bir 
uygulama olduğu’ gibi yanlış bir anlaşılma söz konusu. 
Konkordato ile ilgili yanlış bilinen noktalar söz konusu. 
Özellikle belirtmeliyim ki bu yasal düzenleme aslında 
firmayı değil, firmanın alacaklılarını korumak amacıyla 
oluşturulmuştur. Ama bunun için de firmanın çalışabilir 
olması sağlanarak, böylelikle alacaklıların hakkını alması 
amaçlanıyor.

Şirketler için bu çok kolay bir süreç değil. Çünkü buna 
başvurduğunuzda firma yönetiminizi mahkeme tarafından 

atanacak komiserlere devretmiş oluyorsunuz. Kendi 
kendinize faaliyetlerinizi sürdüremezsiniz. Bazı projeleriniz 
olmak zorunda ve bu projelere uygun hareket edip 
etmediğinizi komiserler aracılığıyla kontrol ediliyor. Firma 
çalışsın ki borçlarını ödeyebilsin. Şöyle düşünün; şirket 
iflas ederse zaten borçlarınızı alamazsınız. İflas etmesin 
diye şirket yaşatılıyor. Alacaklılar konkordato sürecinde 
aktif rol alıyor ve şirkete dair toplantılara dahil ediliyor. 
Konkordato iflastan kurtulmak için sonucu hafifletilmiş bir 
icra müessesesi” dedi.  Prof. Dr. Karacan’ın sunumunun 
ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Şen, KOÜ Teknopark AŞ 
Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Prof. Dr. Karacan: Konkordatoyla İlgili Yanlış 
Bilinen Noktalar Var

Odamız 5. Meslek Komitesi, 
İntermob Fuarı’nı Ziyaret Etti

HABERLER HABERLER
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Önemli Duyuru: Enflasyonla Mücadele Programı İndirim 
Kampanyası’na Katılım Çağrısı

Fiyat Etiketlerinde “Yerli Üretim” Logosu Kullanımına İlişkin 
Önemli Bilgilendirme

HABERLER HABERLER

Ticaret Bakanlığı tarafından, perakende olarak satışa sunulan mal ve 
hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması 
ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Fiyat Etiketi 
Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi.
18/9/2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 
3 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile; Malın satış 
fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri 
Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo 
veya işaret hususları eklendi. Bu doğrultuda tüketicilere yönelik 

mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ 
ÜRETİM” logosu hazırlandı.

Yerli üretim logosunun mevzuata uygun olarak kullanılmasında malın üretim yerinin tespiti büyük önem taşımaktadır. Bu 
kapsamda “YERLİ ÜRETİM” logosunun perakende satışa konu hangi malların etiketleri üzerine yerleştirileceği hususu ile lo-
gonun kullanımına ilişkin usul ve esaslar  bugün yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ ile 
belirlendi.

Buna göre perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde “YERLİ ÜRETİM” 
logosu kullanmaları zorunlu tutulmaktadır.

Düzenlemeyle Sanayi Sicil Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen 
malların, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanunu’nun 18’inci maddesinde sayılan ürünlerden (sa-
nayi, gıda ve tarımsal ürünler ile madenler vb.) Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların  “YERLİ ÜRETİM” sayılacağı kabul 
edilmiştir. 

Bu doğrultuda yurt dışından ithal edilen ve Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak 
kabul edilmeyecektir. Örneğin Rusya’dan ithal edilen pirincin Türkiye’de sadece ambalajlanarak satışa sunulmasının yerli üre-
tim sayılmayacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca, sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten üreticilerin de yerli sayılacağı göz 
önünde bulundurularak  Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan “YERLİ ÜRETİM” kavramı ile “YERLİ MALI” kavramları farklı olup birbirlerinin yerine kullanılmamaktadır. Zira 
sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve 
satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Bakanlıkça 
belirlenmiş şekline ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, Devletimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde “İndirim Kampanyası” baş-
latılmıştır.

Devletimiz ve Türk özel sektörünün el ele vererek başlattığı iktisadi mücadele ülkemiz ekonomisinin geleceği için hayati önem 
arz etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve Sayın Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu da, her zaman olduğu gibi bir 
kez daha tüm oda ve borsa camiasıyla birlikte büyük bir sorumluluk üstlenmiş, ‘Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn 
bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır’ diyerek, göreve çağırmıştır. Bizler de Oda olarak ve Kocaeli iş dünyası olarak 
başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye’nin ekonomi baş-
kenti Kocaeli olarak hazırız. Enflasyonla Mücadele Programı’nı destekliyoruz.
Bu kapsamda çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde; aşağıdaki linkte yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle ve 
en az %10 oranında indirim yapılması tavsiye edilmekte ve indirim yapan üyelerimizin listesi talep edilmektedir.
LİNK 1: İNDİRİMLİ ÜRÜN VE HİZMETLER LİSTESİ 
Bu nedenle kampanyaya katılmak isteyen üyelerimizin, aşağıda linkteki formu doldurarak 
19 Ekim 2018 tarihine kadar Odamıza göndermelerini rica ederiz.

LİNK 2: KATILIM FORMU 
Not: Kampanyaya katılacak olan üyelerimiz, kampanyada yer alındığını ifade eden afiş ve broşürleri Odamızdan temin edebi-
lirler.
İrtibat   : Rümeysa ÖZER
Tel         : 0262 322 30 10 (249)
e-posta : rumeysa.ozer@koto.org.tr

• “YERLİ ÜRETİM” logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat 
listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur.

• Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir.
• Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda “YERLİ ÜRETİM” Logosu 

Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara uyulmalıdır.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği için tıklayınız. 
Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ 
Yerli Üretim Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzu için tıklayınız.
Yerli Üretim Logosu Renkli Vektörel Görseli 
Yerli Üretim Logosu Siyah Beyaz Vektörel Görseli 
Fiyat Etiketi örnekleri için tıklayınız. 
Yerli Üretim Logosu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, hac vazifesini ifa ederek göreve başlayan Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Efe, Adnan Turan ve Abdurrahman Çuhadar’ın yer aldığı KOTO heyeti, 
hac vazifesini yerine getirerek görevine başlayan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın’ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini iletti. Kocaeli Ticaret Odası heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Aydın, çalışmalarla ilgili de bilgiler sundu.

HABERLER HABERLER

Önemli Duyuru: Sözleşmelerde Dövizden Türk Lirası’na 
Geçiş Zorunluluğu

Vali Yardımcısı Yıldız’a 
‘Hayırlı Olsun’

Odamızdan Sanayi ve Teknoloji Müdürü Aydın’a 
Hayırlı Olsun’ ZiyaretiOdamızdan Cumhuriyet Başsavcısı 

Korkmaz’a Ziyaret

Resmi Gazete’de 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda” de-
ğişiklik uyarınca menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal 
kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile 
iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşme-
lerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası’yla 
yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan mevcut sözleşmelerin de 30 gün içerisinde Türk Lirası olarak 
taraflarca yeniden belirlenmesini öngören kararla ilgili düzenleme-
ler için son gün 13 Ekim olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasını içeren tebliği, Resmi Gazete’de 6 Ekim 2018’de yayımlandı. Buna göre, 
Tebliğin döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeleri içeren 8’inci maddesinde değişikliğe gidilerek, Türk Lirası ile yapılması 
zorunlu sözleşmeler ve istisna kapsamındaki sözleşmeler 25 başlık altında yeniden düzenlendi. Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi 
aralarında akdedecekleri, gayrimenkul satış, kiralama sözleşmeleri ile iş ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacak.

6 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan konu ile ilgili tebliğe ulaşmak için https://drive.google.com/file/d/1beZB1qMSAFKlJKaldfkXsS-
cIYx_Q9EFe/view  adresini tıklayabilirsiniz.

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller taraflarca Türk 
Lirası yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; 2 Ocak 2018 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerdeki Döviz bedelinin 
TL’ye çevrilmesinde, 2 Ocak 2018 tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller 
üzerinden de TL’ye geçiş yapabilecekler. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endek-
sindeki (TÜFE) artışa göre güncellenecek.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat 
Barış, Ömer Efe, Adnan Turan ve Abdurrahman Çuhadar’ın yer 
aldığı Odamız heyeti, Eylül ayında ilimize atanan Kocaeli Vali 
Yardımcısı Suat Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşma-
sında, ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaşan Başkan Bulut, Odamız 
ve Kocaeli ekonomisi hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Başkan Bulut ve yönetim kurulu üyeleri nezdinde Kocaeli 
Ticaret Odası heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden 
Vali Yardımcısı Yıldız, “Kocaeli ürettiği katma değer ve başa-
rılı çalışmalarıyla Türkiye’mizin önemli illerinden bir tanesi. 
Kocaeli’ye hizmet edecek olmaktan dolayı oldukça mutluyum. 
Ziyaretiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’a 
kurumsal ziyaret gerçekleştirdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen’in yer aldığı KOTO heyeti, 
Temmuz ayında ilimize atanan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’a kurumsal ziyaret gerçekleştirdi.
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OIC Intern Staj Programı İhracatı Düşünen Firmalar İçin 
Önemli Bir Fırsat

OIC Intern Programının Hedefleri

Sektörel Güven Endeksleri, 
Ekim 2018

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı çatısı altında faaliyet gösteren SESRIC (İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) iş 
birliği ile hayata geçirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası 
Staj Programı (OIC Intern) bilgilendirme toplantılarından 
bir yenisi Odamız ev sahipliğinde yapıldı.  Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın, Odamız Genel 
Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
bilgilendirme toplantısında; KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nilgün Fiğlalı, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) Eğitim ve Teknik İşbirliği Dairesi Direktörü 
Mehmet Fatih Serenli, OIC Intern Programı Koordinatörü 
Aysun Celep, OIC Intern Programı Koordinatör Yardımcısı 
Esra Erten, MARKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili 
H. Özgür Ünsal, MARKA YDO Uzmanı Kerim Ekrem, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı’nı tanıtarak 
kapsamlı bilgiler verdi.

Programın, İslam ülkelerinden bölgemize eğitim-öğretim için 
gelen öğrencilerin iş ve sosyal hayata katılımı noktasında 
çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz, “Kocaeli ticaret Odası olarak, üniversite ve iş dünyasını 
bütünleştirmek adına yürütülen tüm çalışmalara destek 
verdik. Bu çalışma bu birlikteliğin aynı zamanda uluslararası 
niteliğe taşınması açısından da oldukça önem arz ediyor. 

Özellikle İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça gibi dilleri iyi bilen 
İslam coğrafyasındaki öğrencilerimiz özellikle ihracat yapan 
veya ihracata yönelik planları olan firmalarımızı da bir adım 
ileriye taşıyacaktır” dedi.

STAJ PROGRAMI  İÇERİĞİ
Yabancı uyruklu öğrenci olmanın avantajları ve öğrenim 
hayatında edinilen bilgiler OIC Intern Uluslararası Staj 
Programı ile tecrübeye dönüşüyor.
OIC Intern Programı; gençlerin iş etiği, çalışma disiplini, 
ekip çalışması gibi beceri ve yetileri kazanmasını sağlayan 
ortamlar sunarak, yabancı uyruklu öğrencilerin mesleki 
ve teknik deneyim kazanmasını ve kültürlerarası iletişim 
becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
İslam ülkelerinden gelen üniversite öğrencilerinin yabancı 
dil avantajına binaen özellikle dış ticaret yapmayı hedefleyen 
ve yapan firmalarda staj imkânı sağlayarak istihdam 
olanaklarının önünü açıyor. SESRIC ise öğrenci ve firma 
eşleştirme sürecini yürüterek, öğrenci ve firmalara teknik 
destek sağlıyor. Programın Doğu Marmara Bölgesi’ndeki 
koordinasyonunu ise Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
yürütüyor.  Stajyer arayan firmalar ve staj arayan yabancı 
uyruklu öğrenciler detaylı bilgiye ve staj imkanlarına OIC 
Intern internet sitesinden (www.oicintern.org) erişebilirler.

Hizmet sektörü güven endeksi 75,7 oldu 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 79,4 iken, Ekim ayında %4,7 oranında azalarak 75,7 
oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %6,5 ve %8,6 azalarak 
68,7 ve 68,9 değerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise %0,1 artarak 89,5 oldu. 
 
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 87 oldu 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında %1,8 oranında azalarak 87 oldu. 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar endeksi %14,1 azalarak 63,6 değerini aldı. Mevcut mal stok 
seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri ise %3 artarak sırasıyla 116,9 ve 80,4 oldu. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ekim 2018

İnşaat sektörü güven endeksi 58,7 oldu 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 57,3 iken, Ekim ayında %2,3 oranında artarak 
58,7 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %4,6 artarak 69,5 değerini aldı. Alınan 
kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %0,8 azalarak 47,8 oldu. 

Stajyerler Açısından

• Mesleki bilgi ve beceri
• Çalışma ortamına aşinalık
• Yeni iş referansları

İşverenler Açısından

• Profesyonel insan kaynağı yetiştirmek
• Kültürler arası iletişimi artırmak
• Nitelikli işgücü değişimi sağlamak
• Farklı kültürler ile etkileşim
• Kariyer ve kişisel gelişim

HABERLER EKONOMİ
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Tüketici Güven Endeksi, 
Ekim 2018

Tüketici güven endeksi 57,3 oldu 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi 
sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %3,4 oranında azaldı; Eylül 
ayında 59,3 olan endeks Ekim ayında 57,3 oldu. 
 
Tüketici güven endeksi, Ekim 2018

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 73,5 oldu 
 
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 76,7 iken Ekim ayında %4,1 oranında 
azalarak 73,5 oldu. 
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 72,8 oldu 
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 74,6 iken, Ekim ayında %2,4 
oranında azalarak 72,8 oldu. 
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 63,6 oldu 
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 67,2 iken Ekim ayında %5,4 oranında azalarak 
63,6 oldu. 
 
Tasarruf etme ihtimali endeksi 19,2 oldu 
 
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 18,8 iken, Ekim ayında %2,3 oranında artarak 
19,2 oldu. 
  

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %5,56 arttı 
 
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %5,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,49 arttı. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi %7,75, işçilik endeksi %0,54 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %38,61, işçilik 
endeksi %16,77 arttı. 
  
Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ağustos 2018 
[2015=100]

İnşaat Maliyet Endeksi, 
Ağustos 2018
İnşaat maliyet endeksi aylık %6,10 arttı 
 
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %6,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,36 
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %8,37, işçilik endeksi %0,66 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi %41,09, işçilik endeksi %16,87 arttı. 
  
İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ağustos 2018 
[2015=100]
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AZERBAYCAN

Nisan 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana, 
Azerbaycan Hükümeti önemli reformlar gerçekleştirmiştir. 
Bunlar arasında yeni bir Başbakan’ın aday gösterilmesi ve 
eğitim, vergi reformları, tarım ve kırsal kalkınma, çevre ve 
enerjiden sorumlu birçok kilit bakanın atanması yer alıyor. 
Yeni Hükümet, 2016 ekonomik durgunluğunun ardından 
başlatılan reformları sürdürmekle görevlendirilmiştir. Elverişli 
ticaret koşulları ve istikrarlı petrol üretimi ile desteklenen 
Azerbaycan ekonomisi, 2018’in ilk yarısında % 1,3 oranında 
büyümüştür. 2015 yılı amortismanının etkileri azaldıkça, yıllık 
enflasyon 2018’in ilk yarısında % 2,3’e gerilemiştir. Ekonomik 
durgunluk yılı olan 2016 yılında gözlemlenen küçük artış 
sonrasında, yoksulluk oranının 2018’de düşmeye devam 
etmesi bekleniyor.

Azerbaycan’ın ana ticaret ortakları olan Rusya, Türkiye ve 
İran’daki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması bekleniyor. 
Bu durum, Azerbaycan’ın petrol dışı ihracatına olan talebi 
olumsuz yönde etkileyebilir ve dolayısıyla döviz kurundaki 
baskıyı artırabilir ve Azerbaycan’daki pazar güvenini 
azaltabilir.

İç tarafta, büyük bir risk, yapısal reformların uygulanmasında 
yavaşlama ve eksik makro-maliye politikası çerçevesidir. 
Azerbaycan’ın yeni bir büyüme modeline geçmesi için iş 
ortamını iyileştirecek, devletin ekonomik ayak izini azaltacak 
ve hukukun üstünlüğünü ilerletecek yapısal reformlar 
gerekli.

SON EKONOMİK GELİŞMELER

Azerbaycan ekonomisi, 2018’in ilk yarısında% 1,3 oranında 
genişledi. Gelişmiş ticaret koşulları, hizmet sektöründeki 
üretimi canlandırmaya yardımcı oldu. Tarımsal üretim, 
bir önceki yıla göre% 6,5 oranında artmış ve Rusya 
Federasyonu’na olan yüksek ihracatla artmıştır.

İnşaat sektörü - henüz 2016 öncesi seviyesine ulaşmamış 
olan tek sektör - 2018’in ilk yarısında, büyük gaz sahalarındaki 
işlerin tamamlanmasını yansıtan sözleşmeye devam etti.

Daha yüksek petrol fiyatları ve petrol üretimi istikrarı, 
2018’in ilk yarısında cari işlemler açığının GSYH’nı yaklaşık % 
8’ini artırdı. Petrol dışı ihracatı güçlü tarım ihracatı kaynaklı 
olarak% 20 oranında artmasına rağmen, Azerbaycan’ın 
petrol dışı cari açık açığının GSYİH’nın% 20’sinin üzerinde 
olduğu tahmin edilmektedir.

2015 yılındaki amortisman etkisinin azalmasıyla birlikte, 
2018 yılının ilk yarısında yıllık enflasyon% 2,3 seviyesine 
gerilemiştir. Merkez Bankası, enflasyondaki düşüş ve azalan 
dış koşullara karşılık olarak politika faizini 2018 yılında ikiye 
katlayarak% 13’ten% 10’a düşürmüştür.

Hükümet yeni bir mali kural, orta vadeli bütçeleme için yeni 
prosedürler ve harcama büyüme limitlerini belirleyen yeni 
bir borç yönetimi stratejisi benimsemiştir.

Bankacılık sistemindeki durum, bazı erken iyileşme 
belirtileriyle kırılgan durumda. Kredi büyümesi, 2018 yılının 
ilk yarısında iki yıl sonra% 3 oranında artmıştır.

EKONOMİK GÖRÜNÜM

Orta vadede, Azerbaycan’ın ekonomik performansı, doğal 
gaz ihracatı ve iç talepteki ılımlı ivme ile güçlenecek, artıracak. 
Orta vadede ortalama% 2,7 oranında gerçekleşmesi 
beklenen petrol dışı sektör büyümesi, petrol fiyatlarının 
istikrarlı hale gelmesi, yükselen piyasa güveninin, yatırımlarda 
kademeli bir toparlanmanın ve bankacılık sektöründeki 
iyileşmelerden istifade edecektir. Dış şokların yokluğunda 
enflasyonun% 3’ün altında kalması beklenmektedir.

Petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda 
cari işlemler fazlasının GSYİH’nın 2020 yılına kadar ortalama% 
10’una ulaşması beklenmektedir. Manatın reel olarak 
değerlenmesine bağlı olarak ithalat artışının hızlanması 
beklenmektedir. Hükümetin küresel finansal piyasalardaki 
belirsizliklerin artması nedeniyle temkinli kalması muhtemel 
olsa da, mali harcamalar istikrarlı bir şekilde artacaktır.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %7,81 arttı 
 
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,56 arttı. Bir 
önceki aya göre malzeme endeksi %10,28, işçilik endeksi %1,08 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi %49,10, işçilik endeksi %17,23 arttı. 
 
Bina  dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ağustos 2018 
[2015=100]

İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Ağustos 2018 
[2015=100] 
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

05.12.2018

06.12.2018

12.12.2018

13.12.2018

08.12.2018

08.12.2018

15.12.2018

16.12.2018

Plast  Eurasia  İstanbul  
2018   28.Uluslararası 

İstanbul Plastik Endüstrisi 
Fuarı

IBATECH  Ekmek, Pasta 
Makineleri, Dondurma, 
Çikolata ve Teknolojileri 

Fuarı 

Gapshoes 28.Uluslararası 
Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi 

Yaz Fuarı 

EV’leniyoruz                                           
Adana 3.Evlilik Hazırlıkları 

Fuarı

Plastik Makineleri, 
Kimyasallar, 

Hammaddeler, 
Kalıp, Isı, Kontrol 

Cihazları, Hidrolik-
Pnömatik

Ekmek, Pasta Maki-
neleri, Dondurma, 
Çikolata Teknolo-

jileri 

Ayakkabı, Terlik ve 
Yan Sanayi

Evlilik Hazırlıkları, 
Mobilya Aksesuar, 

Dekorasyon, 
Züccaciye, Gelinlik, 

Damatlık, Abiye, 
Çeyiz, Halı, Beyaz 

Eşya. Düğün 
Organizasyonu

Enjeksiyon, Şişirme Film, 
Poşet Kesme, Flexo Baskı 
Makineleri, Extruderler, 
Mühendislik Plastikleri 

Polimerler, Granül, 
Enjeksiyon Kalıpları, 

Rezistans, Test Cihazı

Ekmek, Pasta Makineleri, 
Dondurma, Çikolata 

Teknolojileri 

Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi

Evlilik Hazırlıkları, Konut 
Projeleri, Mobilya Aksesuar, 

Dekorasyon, Züccaciye, 
Gelinlik, Damatlık, Abiye, 
Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. 
Düğün Organizasyonu

İstanbul

İzmir

Gaziantep

Adana

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

ICFF SOUTH FLORIDA

JAPAN BUILD

DUBAI MODEST 
FASHION SHOW

MOROCCO FOOD 
EXPO

04.12.2018 06.12.2018

12.12.2018 14.12.2018

20.12.2018 23.12.2018

06.12.2018 08.12.2018

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

Mobilya, 
Dekorasyon

Yapı, İnşaat

Hazır Giyim

Gıda, Gıda 
Teknolojileri, Otel 

Ekipmanları

KONUSU

Abd

Japonya

Bae

Fas

ÜLKE

Tokyo

Dubai

Kazablanka

Florida

ŞEHİR

FUAR TAKVİMİ
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Tarım, Bahçıvanlık, 
Avcılık ve İlgili Ürünler

Elbise ve Ayakkabı

HOLLANDA 

İnşaat işleri

HOLLANDA

UKRAYNA

A.B.D.

• Firma Adı: IRLEN
• Adres: Ukraine, Mykolaiv, prov. Sailing 11A / 1, , 
• Yetkili Kişi: ,,
• Cep Tel: +380.50.100 83 39; 
• Faks:+44.0208.2534105 ; 
• email:evgeniy.sagaydak@irlen.com.ua ;
• web: http://irlen-agrotrading.com

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; nohut, bezelye, barbunya, mercimek, hardal, sorgum, kişniş, şekerleme ayçiçeği 
tohumu, buğday, arpa, darı, mısır (chick-pea, yellow peas, kidney beans, lentils, mustard, sorghum, coriander, confectionery 
sunflower seeds, wheat, barley, millet, corn) üreticisi olan IRLEN Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği bildirilmiştir.

• Firma Adı: Shishli Dış Ticaret
• Adres: Halaskargazi Cad. Etfal Sok. B.Blok No:12 Şişli - İstanbul, ,
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü   
• Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Yurt Dışı Pazarlama Müdürü
• Tel: +90 (312) 218 22 29 Cep Tel:+90.548.8242580;
• Faks: +90 (312) 218 22 09 
• e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr 
• e-mail: marketing@shishli.com

İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, ABD’ye ihraç edilmek üzere bay/bayan hazır giyim ürünleri üreticileri ile görüşmek 
istediği bildirilmiştir.

• Firma Adı: Europa & Turkey Trade Center
• Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans, The Netherlands, , 
• Yetkili Kişi: Cemil Güren
• Tel: +31.6.46620825; Cep Tel: +31.646.62 08 25; Faks:.. ;
• email: sedat@dewereldbazar.nl ;
• web:www.dewereldbazar.nl

Hollanda’da yeni kurdukları Europa & Turkey Trade Center ile Avrupa ile Türkiye arasında gereksinim duyulan her türlü 
ürün alım ve satımı (ithalat-ihracat), pazar araştırması, şirket kurma ve devamındaki idari ve hukuki işlemleri gerçekleştirme 
hizmetleri verdiklerini ifade eden yurttaşımız Cemil Güren, Avrupa genelinde şirket kurmak isteyenlere profesyonelce 
hizmetlerini sunmak istediklerini ve müşterilerinin karşılaştıkları zorlukları aşmada yardımcı olabileceklerini bildirmiştir.

• Firma Adı: De Wereldbazar OG BV 
• Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans The Netherlands, ,
• Yetkili Kişi:Cemil Güren / Koordinatör & Proje Lideri
• Tel: +31.50.2600605; Cep Tel: +31.646.62 08 25; Faks:.. ;
• e-mail: sedat@dewereldbazar.nl 
• web: www.dewereldbazar.nl 

Avrupa’da ilk defa Türk iş adamı tarafından Kuzey Hollanda’nın Almanya sınırındaki Groningen şehrinde, İstanbul’daki 
Kapalıçarşı’dan esinlenerek kendisine ait 100000 m2’lik arazide yapımına başlanan 550 dükkânlı AVM Projesine katılacak 
yatırımcılar (ortak/ortaklar, inşaat şirketleri, inşaat malzemeleri üreticileri) arandığı bildirilmiştir.

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ



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/


