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Odamızda Bakan Dönmez’in Katılımıyla
‘ENERJİ SEKTÖRÜ TOPLANTISI’ Düzenlendi

Bakan Albayrak’a Tüm Sektörlerin Geleceği Adına
Kapsamlı Dosya Sunduk

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Odamız tarafından düzenlenen 
‘Enerji Sektörü Sorun ve Çözüm Önerileri Değerlendirmeler 
Toplantısı’nda, Kocaelili iş insanlarıyla bir araya geldi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın 
Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, Ömer 
Efe, İbrahim Atalay, Abdurrahman Çuhadar ve meclis üyeleri 
tarafından ağırlanan Bakan Dönmez’ e toplantıda; Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti 
İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, daire ve birim müdürleri eşlik etti. 

Toplantıdan önce Bakan Dönmez ve beraberindeki heyeti 
makamında ağırlayan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini sunarak, “KOTO olarak, 
iş insanlarımızın ticaretlerine engel teşkil eden her türlü 

soruna üst düzey hassasiyet gösteriyor, çözümü noktasında 
üst düzey girişimlerde bulunuyoruz. Üyelerimizin daha fazla 
büyüme, ülke ekonomisine daha fazla katma değer üretme 
arzusunu destekliyor, güçlerine güç katmayı ilke ediniyoruz. 
Bugünkü toplantımızda, sizlere iş insanlarımızın görüşlerinden 
istifade ederek hazırlanan raporumuzu sunacağız. İnanıyoruz ki 
çözümü noktasında bizlerle birlikte olacaksınız” dedi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut nezdinde kapsamlı rapor 
için tüm oda üyelerine teşekkür eden Bakan Dönmez, proje 
odaklı çalışmalarında Odamıza başarılar diledi. 

Görüşmenin ardından, Enerji Sektörü Sorun ve Çözüm 
Önerileri Değerlendirmeler Toplantısına geçildi. Toplantıda, 
Kocaeli Ticaret Odası üyesi iş insanları, sorunları detaylarıyla 
anlatarak, önerileriyle de çözüme ışık tuttu. Toplantıda ayrıca, 
enerji sektöründe gerçekleşen çalışmalar, ilimizde enerji 
sektöründe yaşanan  sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi 
Kocaeli İstişare Programı kapsamında Odamızda Kocaeli iş 
dünyasıyla buluştu. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan 
Yardımcıları Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Abdurrahman Çuhadar, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, 
Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, Yusuf Ziya Uludüz ve meclis üyele-
riyle birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda 
başkanları, sanayiciler, iş insanları ve firma temsilcileri katıldı.

Program Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un ko-
nuşmasıyla başladı. Konuşmasında “Türkiye ekonomisinin en 
önemli merkezi ilimizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyo-
ruz. Son dönemde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler 
neticesinde oluşan olumsuz tablonun maliye politikaları ile da-
ğıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle 100 günlük eylem planları 
kapsamında Bakanlıklar ve diğer kurumlarımızın özel sektör ta-
leplerine ivedilikle yanıt vermesi ve düzenlemeler yapılması bu 
sürecin hızlanmasında önemli etken olmuştur. Sektör temsilcisi 
iş insanı arkadaşlarımız ile yaşadığımız sorunlar ve çözüm öneri-
lerini derlediğimiz dokümanı sizlerle paylaşacağız. Fakat önemli 
gördüğümüz noktaları paylaşmak istiyorum. KOBİ destekleri 
ve KOSGEB tarafından sağlanan desteklerin, imalat sanayi yanı 

sıra hizmet sektörlerinin yararlanmasına daha fazla açılması-
nı beklenmektedir. Vergi sistemimizin yeniden ele alınmasına 
acil ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulamadaki sektörel farklılıkların 
gözden geçirilmesi; vergide adalet, zamanlama bakımından 
uygunluk ve verimlilik ilkeleri ışığında düzenleme beklenmek-
tedir. 31 Mart tarihine kadar devam edecek olan ÖTV indirim-
lerinin tekrar bir üç aylık süre ile ötelenmesi sektörde yer alan 
firmaların en önemli taleplerindendir. Sağlık turizmi ve sağlıkta 
döviz getirici ticaret desteklenmeli. Sağlık Serbest Bölgeleri teş-
vik edilmelidir. Sağlık Uygulama Tebliği tedavi ve medikal malze-
me ücretleri yeniden düzenlenmeli, ilaçta olduğu gibi enflasyon 
oranında artırılması sektörün rahatlaması açısından önemlidir. 
Yerli makine ve teçhizat kullanımı, faiz desteği ve yatırım teşvik 
belgeli yatırımlarda ilave teşvikle özendirilmelidir.” dedi.

Başkan Bulut’un konuşmasının akabinde Kocaeli iş dünyasına 
hitap eden Bakan Albayrak, “Bugün burada sanayide öncü ille-
rimizden olan çok değerli Kocaeli’mizin değerli iş insanlarıyla bir 
arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Göreve geldi-
ğimiz ilk günden beri amacımız sanayicimizdir. İş dünyamızla 
bir araya gelerek onların sorunlarını çözmeye ve stratejilerimizi 
şekillendirmeye çok büyük önem veriyoruz. Kocaeli Türkiye için 
çok önemli. Kocaeli’yi, büyük ve güçlü Türkiye idealinin loko-
motif şehirlerinden biri olarak gördük ve görmeye de devam 
ediyoruz.  Kocaeli; özellikle üreten Türkiye mücadelemizde çok 
önemli başarıyı ortaya koyan illerimizden biridir.” ifadelerine 
yer verdi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen  
‘Bölgesel İstişare Toplantısı’nda bölgenin sorun ve çözüm 
önerilerine ilişkin dosya sunan Başkan Bulut, “Kentimizi ve ül-
kemizi dünyada hak ettiği konuma taşıma inancımızdan ve 
yolumuzdan kesinlikle dönmeyeceğiz. Bu hedefle projeler  
geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Oda olarak, kentimizin 
ve ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, İl Emniyet 
Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman 
Aslan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak,  
Oda-borsa başkanları, SİAD’lar, STK temsilcileri ve iş insanlarının  
katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Türkiye’nin en önemli 
üretim ve ticaret merkezi ilimizde sizleri ağırlamaktan  
duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin  
kalkınmasında öncü rol üstlenen, yüksek düzeyde vergi 
ödeyen, sektörlerinde öncü olan ve ihracata liderlik yapan  
müteşebbislerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini 
ele alacağız.

Hükümet ve Bakanlık nezdinde yol açıcı politikalar geliştirece-
ğinize kuşkumuz bulunmamaktadır. İşletmelerimizin gelişmesi 
ve yurtdışı pazarlara açılması için Odamızda devlet destekleri-
ne yönelik bilgilendirme toplantıları organize ediyoruz. Özellikle 
yerel tüccar ve esnaflarımızın azami oranda faydalanması için 

çalışıyoruz. İlimiz ve ülkemiz ticaretinin gelişimi adına derlemiş 
olduğumuz sektörel raporu sizlere arz ettik. Bununla birlikte  
bazı konu başlıklarına değinmek istiyorum. Ülkemizde  
faaliyet gösteren firmaların yüzde 99’u KOBİ statüsünde 
olup, istihdamın yüzde 73,5’i KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. KOBİ’lerin gelecek planlamasında  
belirsizlik olması, ulusal firmaların orantısız büyümesi yerel  
esnaf ve tüccar için tehlike arz etmektedir. Diğer önemli  
bir husus ülke gündemini son aylarda çokça meşgul eden 
hallerin geleceği ile ilgilidir. Tanzim satış noktalarının  
oluşturulması ve Yeni Hal Yasası’nın yürürlüğe gireceği bir  
dönemde hal tüccarının zan altında bırakıldığını düşünüyoruz.

Program Başkan Bulut’un ardından Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy’un konuşmaları ile devam etti. Akabinde Kocaeli iş  
dünyasına hitap eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise  
konuşmalarında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’nin önümüzdeki  
10 yılda temel hedefi orta gelirli ülkeler hedefinden yüksek  
gelirli ülkeler hedefine sıçramaktır. Bizde bakanlık olarak  
politikalarımızı bu doğrultuda belirliyoruz ve bu sebeple  
istişare kurulları kurduk. İş dünyası ile istişare halinde  
onların talep ve önerilerine kulak vererek görevimizi  
icra etmeye çalışıyoruz. Kocaeli ihracatı bizim elimizdeki  
rakamlara göre 9 milyar. Kocaeli her zaman başımızın 
tacıdır. Hedeflerimize beraber çalışarak ulaşacağımıza  
inanıyorum. Kocaeli’nin yanındayız.” Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan toplantının ardından iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Odamız 3. Meslek Komitesi Başkanı Halil Ardıç, yapı 
denetim sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyetle birlikte Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nda önemli görüşmeler gerçekleştirerek, 
2019 yılı itibariyle uygulamaya alınan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği ile ilgili kapsamlı dosya sundu.  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde yaptığı 
değişiklikler, 2019 yılı itibariyle uygulamaya alındı. Yapı denetim 
firmalarını yakından ilgilendiren yönetmelik değişikliği ile birlik-
te; hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı 
elektronik sistemle kurayla belirlenecek, Yapı denetim hizmet 
bedeli, esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5’i olacak, teknik 
öğretmen ve ara teknik elemanlar, belirli sınırlamalar içerisinde 
şantiye şefliği ve yardımcı kontrol elemanlığı görevi yapabilecek. 

Ocak ayından bu yana değişikliklerin sahada etkinlerini  
takip eden ve konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazır-
layan Odamız 3. Meslek Komitesi, sektörün görüşle-
rini paylaşmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda  

önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Odamız 3. Meslek Komitesi 
Başkanı Halil Ardıç, sektör temsilcileri Akif Balaban, Ahmet 
Kadı, Murat Aytun Yüksel ve Şerafettin Vural’ın yer aldığı 
heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Bektaş ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Yapı Denetim Daire Başkanı Tuna Acar ile bir araya geldi. 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde hayata geçirilen 
değişikliklerin, sektörün geleceği adına olumlu olduğunu, 
kuralı sistemin daha adil ve etkin denetlenebilen bir model 
ortaya koyduğunu ifade eden Komite Başkanı Halil Ardıç, 
“Sektör adına yapılan değişiklikleri olumlu karşılıyoruz ancak 
sistemin uygulanışında halen bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. 
Sahadan aldığımız geri bildirimler ve sektörün aktif temsilcisi 
olan bizlerin görüşü, kuralı sistemde yaşanan aksaklıkların bir an 
önce giderilerek, sistemin işler bir hale getirilmesidir. Yaşanan 
tıkanmalar, hızımızı kesmektedir” dedi. Ardıç ve beraberindeki 
heyet, konuyla ilgili kapsamlı sunumun ardından dosya sundu.

HABERLER HABERLER

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Katılımı İle
‘‘Bölgesel İstişare Toplantısı’’nı Gerçekleştirdik

Odamız Yapı Denetim Sektöründen  
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığında Önemli Görüşmeler
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Odamız Meclis Üyeleri 
TOBB’a Çıkarma Yaptı

Başkan Bulut: 
Sizlere Çok Güveniyorum

Odamızın’ da aralarında yer aldığı 365 Oda/Borsa’nın 
çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  
meclis üyeleri için bilgilendirme semineri düzenledi. Odamız mec-
lis üyeleri de, 2 gün boyunca yoğun programla gerçekleşen Oda/
Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne katılım gösterdi.

Odamız Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin 
Avni Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış, Mehmet Akif 
Şen, Yusuf Erenkaya ve meclis üyelerinin yer aldığı seminer, 
TOBB Danışmanı Cemil Çiçek’in ‘TOBB’un kurumsal yapısı’  
üzerine söyleşisiyle başladı. 2 gün süren seminer  
programında; TEPAV, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki 
Dönüşüm, Türk Dış Politikasının Bugünü ve Geleceği, Etkili 
Yönetim Becerileri, Protokol Kuralları, Finansal Yönetim, E-Ticaret 
ve Sosyal Medya, Medya İlişkileri, Mimikler Yalan Söylemez/
Kültürlerarası Beden Dili, Kişisel Gelişim, Türkiye Ekonomisindeki 
Güncel Gelişmeler, TOBB İştirakleri konuları üzerine  
kapsamlı söyleşiler yer aldı. Seminer programı TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Sunumu ve Kampüs Gezisiyle sona erdi. 

Seminer programı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da meclis üyeleri 
ile bir araya geldi. “Ekonomide artık ülkelerin yerine şehirler yer 
alıyor, şehirler markalaşıyor” diyerek Oda/Borsaların bu trend 
üzerine yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 

“Önemli olan ülkenin marka olması değil şehrin marka  
olması. Bütün dünyada da artık şehirler ön plana geçiyor.  
Yarış, şehirlerarasında. Şehrin kanaat önderleri sizsiniz. Bugün 
dünyanın 600 büyük şehrinde yaşayan nüfus 1,5 milyar. 
Ekonomik hacmi 30 trilyon dolar. Dünya ekonomisinin yarısı şu 
anda şehirlerde dönüyor. Paranın döndüğü yer şehir artık. 10 
yıl sonra şehirlerde yaşayan nüfus 2 milyara gelecek ve toplam 
64 trilyon dolar şehirlerin ekonomik hacmi olacak. Bu da dünya 
ekonomisinin % 60’ı demek. Şehrin kalkınmasının, zenginleşme-
sinin tek bir tane çözümü var o da özel sektördür. Önümüzdeki  
dönemde rotayı belirleyecek olan sizler olacaksınız” şeklinde 
konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Meclis Üyelerinin şu an bulundukları  
kurumun en demokratik kurum olduğunu, gücün tabanda yer  
aldığını, herkesin seçilerek geldiğini söyledi. “İnsanların en hayırlısı  
insanlara faydalı olandır” diyen TOBB Başkanı, “İnsanlara  
faydalı olacak noktadasınız. Bir kişiye iş ve aş verebiliyorsanız ne 
mutlu size. Bunun kıymetini iyi bilin” dedi. Yaşanan sıkıntıların  
aşılacağına inandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunun birbirle-
rini ötekileştirmeyerek sağlanacağını söyledi. “Ayrışırsak kaybe-
deriz” diyen Hisarcıklıoğlu, farklılıkların bu dünyanın zenginliği  
olduğunu, oda/borsa meclislerinde de farklı düşüncelerin 
olacağını, ancak ortak akılda buluşularak sorunların  
çözüleceğini anlattı.

Odamızı, İl Kadın Girişimciler ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi’nde temsil etmek üzere seçilen girişimcileri kutlayan 
Başkan Bulut, “Sizlere çok güveniyorum. Odamızın, kadın ve 
genç girişimciliğin geliştirilmesi adına yaptığı çalışmaları bir üst 
lige taşıyacağınızı biliyorum” dedi 

Girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanma-
sı amacıyla çatı kuruluş TOBB’un koordinasyonunda kurulan 
ve illerde Oda/Borsalar bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
İl Kadın Girişimciler ve İl Genç Girişimciler Kurulları’nın İcra 
Komitesi seçimleri başladı. Odamızda, 27 Mart 2019 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen seçimlerde KOTO’yu temsil etmek üzere;  
Kadın girişimcilerden 3 asil, 3 yedek, Genç Girişimcilerden ise 
4 asil, 4 yedek üye seçildi. 

Kocaeli Ticaret Odası İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
asıl üyeliğine; Nurhayat Güldüren, Esma Bektaş, Eda Efe, Yedek 
Üyeliklere; Birsen Çokbaşarıcı, Melike Andız Gürbüz, Nezehat 
Çini, İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Asıl Üyeliğine; 
Hasan Kaya, Selami Koray Keskin, Serkan Akyıldız, Cihan 
Bahadır Yaşar, Yedek Üyeliklere; Rıfat Burak Alkan, Erol Kavşut, 
Emrullah Yolasığmaz, Davut Gözübüyük seçildi. 

Demokratik ortamda tamamlanan seçimin ardından İl Genç ve 
Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyeleriyle bir araya gelerek ken-
dilerini kutlayan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Her bir arkadaşımızı canı gönülden kutluyorum. Ülkemiz ve 
kentimiz ekonomisine güç katan, istihdama katkı sağlayan iş 
insanlarıyken artık yeni genç ve kadın girişimcilerin iş dünyamı-

za katılması noktasında da önemli bir görev alacaksınız. Sizlere 
çok güveniyorum. Odamızın, kadın ve genç girişimciliğin geliş-
tirilmesi adına yaptığı çalışmaları bir üst lige taşıyacağınızı bili-
yor, sizlere yürekten inanıyorum. Göreviniz hayırlı olsun” dedi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, ayrıca Odamızı 
temsilen TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu’nda yer 
alan ve yapılan görev dağılımında Başkan Yardımcılıklarına se-
çilen Nurhayat Güldüren ve Hasan Kaya’yı tebrik etti.

Girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanma-
sı amacıyla çatı kuruluş TOBB’un koordinasyonunda kuru-
lan ve illerde Oda/Borsalar bünyesinde faaliyetlerini sürdü-
ren İl Kadın Girişimciler ve İl Genç Girişimciler Kurulları’nın 
İcra Komitesi seçimleri tamamlanmış, İl Kadın Girişimciler 
Kurulu’nda Odamızı temsil etmek üzere;  Nurhayat Güldüren, 
Esma Bektaş, Eda Efe, İl Genç Girişimciler Kurulu’nda temsil 
etmek üzere; Hasan Kaya, Selami Koray Keskin, Cihan Bahadır 
Yaşar ve Serkan Akyıldız seçilmiştir.

İlk toplantısını gerçekleştiren kurullar görev dağılımı yaptı. İl 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Nurhayat 
Güldüren, İl Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı göre-
vine de Hasan Kaya seçildi. Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcılıklarına seçilen Odamız temsilcileri Nurhayat 
Güldüren ve Hasan Kaya’yı kutlayan Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “Görüş ve projelerinizle oluşuma değer 
katacağınızı biliyorum” dedi. 
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Alanında ve işlerinde başarılı eğitmenler, 3GEN Teknoloji 
CEO’su Engin Özgen, ETicaret Merkezi Direktörü 
Mehmet Erdemi, Eres Medya Satış Yöneticisi Satış 
Direktörü Ersin Karayücel ve İdeasoft Satış Direktörü 
Zekeriya Ateş, 9 saat süren eğitimlerde, ‘E-ticaret  
ekosistemi ve dijital dünyanın ince çizgilerinden, verimli 
ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaya kadar birçok 
konuda kapsamlı bilgiler sunarken, güncel ve yaşanmış 
tecrübelerini de katılımcılarla paylaştı. 

Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış ve 
Mehmet Akif Şen’in ev sahipliği eğitim programı, Barış’ın  
açılış konuşmasıyla başladı. Odamızın, ‘üyelerini gelişen  
dijital dünyaya entegre etme’ hedefiyle de örtüşen  
eğitime ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti 
ifade eden Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Barış, “Kurumların 
ve bireylerin gelecekte hayatta kalabilmeleri ve başarıyı  
yakalayabilmeleri için dijitalleşmenin şart olduğu bir dönemde  
yaşıyoruz. Dijitalleşme aynı zamanda ekonomimizin can da-
marı olan KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü 
açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu eğitimin  
büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor, yoğun katılımdan da 
anlaşılacağı üzere üyelerimizin bu fırsatı iyi  
değerlendireceklerine inanıyorum” dedi. 

Eğitim boyunca katılımcılara; Dijital İş Yapış Biçimleri ve 
Eticaret Ekosistemi, Sektör, Kategori Ve Ürünlere Göre 

Ulusal Ve Uluslararası Satış Platformları Seçimi, Eticarette 
Temalar, Fotoğraf ve Görsel Optimizasyon, Eticaret Ödeme 
Yöntemleri, Kargo ve Lojistik, Eticarette Pazarlama ve Dijital 
Reklam Yönetimi, Eticarette Sosyal Medya Pazarlama ve 
İçerik Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Pazaryerlerinde 
Satış, E-İhracat / E-Ticaret Saha Operasyonu, Depo Ve  
İptal/İade Yönetimi konularında kapsamlı bilgiler sunularak,  
katılımcıların soruları yanıtlandı. Eğitim programı; “Dijital  
dönüşüm geldi ve hızla üzerimizden geçiyor. Ya üzerimizdeyken  
Ona tutunacağız, ya da üzerimizden ezip, geçecek. Zamanı 
ve dönüşümü iyi değerlendirmeliyiz” farkındalığının  
vurgulanmasıyla sona erdi.

Odamızın hizmetlerinin yerinde tanıtıldığı Tanıtım Günleri bu yıl 
da hız kesmeden devam ediyor. Tanıtım Günleri kapsamında, 
Oda üyeleri bağlı oldukları komite kapsamında hizmet bina-
sında ağırlanarak, hizmetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme 
yapılıyor. Oda- Üye bağını kuvvetlendiren toplantılar, Bayındırlık 
ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı 1. Meslek Komitesi ve Konut 
İnşaatı Grubu’nun yer aldığı 2. Meslek Komitesiyle başladı.

Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının ilki 1. Meslek 
Komitesiyle gerçekleştirildi. Odamız 1. Meslek Komitesi’nden 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Komite Başkanı 
Halil İbrahim Doğan, Komite Meclis Üyeleri Kerim Bayramoğlu, 
Veli Başkurt, Komite Üyeleri Eyüp Gökmen Filinte ve Şerif 
Kızmaz tarafından ağırlanan üyelere, Oda hakkında kapsamlı 
bilgiler sunuldu. 

2.Meslek Komitesi’nin organizasyonuna ise Odamız Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Komite Başkanı Halil İbrahim 
Uzunoğlu, Komite Üyeleri Faruk Mamik ve Cengiz İpek ev sa-
hipliği yaptı. Sektör temsilcilerine hitaben karşılama konuşma-
sı yapan Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, konut 
inşaatı sektörünün ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olduğunu 
ifade ederek “Sektörümüz ülkemiz ekonomisinin büyümesinde 
de, de daralmasında da önemli rol oynuyor. Bu nedenle sek-
törü ilgilendiren çalışmalarda sizlerin görüş ve taleplerini odak 
noktamıza alarak aktif rol alma sorumluluğumuz bulunuyor. Bu 
sorumluluktan hareketle; ilk olarak üyelerimizin Odamızı nitelik 
yönüyle iyi tanıması, Oda’nın hizmetlerinden üst düzey fayda-
lanması amacıyla Oda Tanıtım Günleri düzenliyoruz. Yoğun ilgi 
dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi. 

Katılımın yoğun olduğu toplantılar, İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin 
Aydın tarafından Oda’nın tarihçesi ve hizmetleriyle ilgili yaptığı 
kapsamlı bilgilendirme sunumuyla devam etti.

HABERLER HABERLER

Odamız Tanıtım Günleri
Yoğun İlgiyle Başladı

Odamız Üyeleri
Dijital Yolculuğa Çıktı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin himayelerinde, KOBİ’lerin dijital dünyada iş yapabilme kabiliyetlerini ve eticaret ekosisteminin 
sağlayacağı faydaların farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan ‘Dijital Dönüşüm, Eticaret ve Eihracat Eğitimleri’nin Kocaeli 
organizasyonu, Odamız işbirliğinde ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. 
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HABERLER HABERLER

Odamız Halcilerin Sorunlarını
Ticaret Bakanlığı’na Taşıdı

Odamız Yapı Denetim Sektörü
Milletvekili Şeker’e Kapsamlı Rapor Sundu

Odamız Milletvekili Zeybek’i Ağırladı
Üyelerini ilgilendiren tüm yasa ve yönetmeliklere hazırlık 
aşamasında görüşleriyle yön veren, üyelerinin olumlu- 
olumsuz geribildirimlerini merkezi hükümetle paylaşan Odamız, 
gündemine henüz taslak aşamasında olan Yeni Hal Yasası’nı 
aldı. Tarım ve Hayvancılık Grubu’nun yer aldığı Odamız 4. 
Meslek Komitesi’nin üzerinde çalıştığı ‘Yeni Hal Yasası Taslağı’yla 
ilgili geribildirimleri paylaşmak üzere Ticaret Bakanlığı  
nezdinde girişimlerde bulunan Odamızın bu talebi, geniş 
kapsamlı  istişare toplantısıyla karşılık buldu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen ‘Sebze 
Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı’ Ticaret Bakan Yardımcısı 
Sezai Uçarmak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Halciler Federasyonu 
Başkanı Yüksel Tavşan, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, 
TOBB Genel Sekreter Yardımcıları Cengiz Delibaş ve Sarp 
Kalkan, Odamız 4. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi aynı 
zamanda Kocaeli Meyve Sebze Komisyoncuları Tüccarları 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Can Kuşkan, Odamız 
Genel Sekreter Yardımcısı Adem Aykaç, Sebze ve Meyve 
Komisyoncuları Dernek Başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Odamız 4. Meslek Komitesi’nin konuya ilişkin 
hazırladığı, içinde sebze-meyve komisyonculuğu tanımı, hal 
tanımı, meyve-sebze fiyatlarında yükselişin nedenleri, sektörel 
çözüm önerileri ve yeni yasadan beklentiler konularının yer  
aldığı kapsamlı raporu sunan Kuşkan, “Kamuoyuna yansıyan 
Yeni Hal Yasası taslağına göre ülke genelinde 175 olan hal  
sayısının 30’a indirileceği, hal komisyonculuğunun kaldırıla-
cağı, komisyoncuların tüccar olarak faaliyetlerini sürdüreceği  
biliniyor. 

Önerimiz; ulusal çaptaki büyük marketlerin ve aracılarının 
üretim noktasından/tarladan toplu alım yapmasının yasayla 
önlenmesi, bu ürünlerin hallerden alınarak fiyat ve kar oran-
larının kayıt altına alınarak şeffaflaştırılması, komisyonculuğun 
güçlendirilmesi, tarım alanlarının kayıt altına alınması, ziraattın 
devlet destekleriyle daha fazla teşvik edilmesidir. Yeni yasadan 
beklentilerimiz ise, hallerin özelleştirilmeden kamu çıkarına 
hizmet vermeye devam etmesi, komisyonculuğun  
sürdürülmesi, komisyoncuların işyerlerini devir hakkının elinde 
kalmasıdır” ifadelerine yer verdi. 

Odamız 1. Meslek Komitesi’nde yer alan yapı denetim  
firmalarının temsilcileri AK Parti Kocaeli Milletvekili, TBMM 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas 
Şeker ile bir araya gelerek, yapı denetim sektörüne dair sorun 
ve çözüm önerilerini görüştü. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdurrahman Çuhadar’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, 2019 
yılı itibariyle yürürlüğe giren ve Türkiye genelinde faaliyette olan 
yapı denetim firmalarını yakından ilgilendiren Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği ele alındı. 
 
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e katılımları ve sektö-
rün sorunlarına duyarlılığı dolayısıyla teşekkür eden Çuhadar, 
“2019 yılı ile birlikte uygulamaya alınan yönetmelik, sektö-
rümüzle ilgili köklü düzenlemeleri de beraberinde getirdi. 
Özel binaların denetimini gerçekleştirecek olan yapı denetim  

kuruluşlarının, Bakanlıkça yapılacak kura sonucu belirlenmesi, 
yapı denetim sektörünün geleceği adına olumlu bir gelişme 
olurken, sistemin uygulanışında bazı aksaklıklar yaşanmakta-
dır. Bizler ve sektörün diğer dinamiklerinin geri dönüşleriyle,  
eksikliklerin bir an önce düzeleceğine inanıyoruz. Sizlerin de 
ilgili düzenlemeleri sağlayacağınızı biliyoruz. Görüş ve önerile-
rimize duyduğunuz güven dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi. 

Ev sahipliği ve kapsamlı bilgilendirme dolayısıyla teşekkürlerini 
sunan Milletvekili Şeker, “Sizler çalışmalarımıza ışık tutmakta, 
yol gösterici olmaktasınız. Talepleriniz detaylarıyla not aldık. 
Çalışmalara ivedilikle başlayarak sizlerin etkin ticarette hızınızı 
yavaşlatan unsurları ortadan kaldıracağız. Bizlerle geribildirim-
lerinizi paylaşmaya devam edin. Odamız ülke ekonomisine güç 
vermeye devam edecektir” dedi. 

İş insanı dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve 
siyasi partiler başta olmak üzere birçok kurum 
ve kuruluşun istişare noktası olan Odamız AK 
Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’i ağırladı. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
Meclis Başkanımız Akın Doğan’ın; Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat 
Barış, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Erenkaya 
ve meclis üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı  
ziyarette, partililer de hazır bulundu. 

Ziyaretleri dolayısıyla Milletvekili Zeybek’e 
teşekkür eden Başkan Bulut, Odamızın si-
yaset üstü, Kocaeli’nin ekonomik geleceği-
nin kurgulandığı, kentin menfaatine olacak 
tüm görüş ve önerilerin konuşulduğu bir kurum olduğunu 
ifade ederek, “Bugün burada sizleri ağırlamaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Bizler KOTO olarak, tüm görüşmelerimizi, üyelerimiz 
ve iş insanlarımızın sorumluluğunu hissederek gerçekleştiriyor, 
onların bizlere ilettiği talepleri bu vesileyle devlet yönetimindeki 
sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de bu taleplerin hayata geçirilme-
si noktasında üst düzey sorumluluk alacağınızı biliyoruz” dedi. 
Başkan Bulut’un akabinde, ziyarette bulunan iş insanları, görüş 
ve önerilerini Milletvekili Zeybek’e iletti. 

Ziyaretin çok verimli geçtiğini söyleyerek Odamıza ve iş 
insanlarına teşekkür eden Milletvekili Zeybek, “KOTO  
kentimizin en dinamik kurumlarının başında geliyor. Bugünkü 
görüşmenin çıktıları da bunun çok net göstergesi. Bizlere  
ilettiğiniz taleplerin notunu aldık. İş insanlarımız, ülkemizin gele-
ceği için çok önemli. Bizler de bu önemin farkındayız. Taleplerinizi  
önemsiyor, iş dünyamızın her zaman arkasında olduğumuzu 
ifade ediyoruz” dedi.
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Odamız 2019 yılı ilk meclis toplantısı, Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Şehir Plancısı aynı zamanda inşaat mühendi-
si Abdurrahman Çuhadar’ın, ‘Deprem, Kentsel Dönüşüm ve 
Kocaeli’ başlıklı sunumuyla sona erdi. İlimizin deprem gerçeği 
ve kentsel dönüşüm uygulamalarının detaylarıyla anlatıldığı su-
numda, öneriler de paylaşıldı. 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, 
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı bölgeleri riskli alan ilan edi-

len Veliahmet ve Hacı Hızır Mahallelerine, Gültepe, Yenidoğan, 
Tavşantepe ve Cedit Mahallerinin tamamının da ilave edilmesini 
önererek, “Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı merkezi Kocaeli’nde 
olan, şehir plancı arkadaşlarımız, mimarlarımız ve müteahhit-
lerimiz mevcuttur. Bu noktada gerek merkezi hükümet, gerek 
mahalli belediyeler ile işbirliği içerisinde kentimizin yapı kalite-
sini arttırmamızın mümkün olduğunu bir kez daha ifade ediyor, 
el birliğiyle 17 Ağustos’ların ‘kaderi’ni de ‘kederi’ni değiştirebile-
ceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, KKB Kredi Kayıt 
Bürosu A.Ş.’nin ortak çalışmalarıyla 2017 
yılında hayata geçirilen Karekodlu Çek 
Sistemi’yle birlikte, karekodlu çek kulla-
nımı zorunlu hale geldi. Odamız, Kredi 
Kayıt Bürosu işbirliğiyle, ‘Alacak Riski 
Yönetiminde Karekodlu Çek Sistemi ve 
Güncel Gelişmeler Semineri’ düzenleye-
rek, sistemin etkinliğini ve önemini ele 
aldı. 

Odamız Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen seminere, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu  
Üyeleri Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar ve meclis  
üyeleri ev sahipliği yaparken,  Kredi Kayıt Bürosu – İş  
geliştirme Birim Yöneticileri Doğan Yılmaz, Tufan Şener, Kredi Kayıt  
Bürosu – Pazarlama & İş Geliştirme Yöneticisi Alper Yalçın; 
“Çekin ülke ekonomisi için önemi, çekle ilgili istatistikler,  
karekodlu çek ile alacak riskinizi nasıl yönetirsiniz, çek raporları  
hangi bilgileri içerir, çek raporları nasıl yorumlanır, çek kabul 
ederken dikkat edilmesi gereken noktalar” konularında katılım-
cılara kapsamlı bilgiler verdi. 

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, çeke duyulan güvenin 
arttırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla hayata 
geçirilen sistemin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Tufan Şener, Kredi Kayıt Bürosu – Pazarlama & İş Geliştirme 
Yöneticisi Alper Yalçın ise, karekodlu çek oranının yılbaşı 
itibariyle yüzde 97 seviyelerine ulaştığını ifade ederek, “2018 
yılında 900 milyar TL’nin üzerinde, 21 milyon adet çek keşide 
edildi. Çekin ticari hayattaki önemi göz önünde bulunduruldu-
ğunda güvenli ve şeffaf ticaretin önünü açan Karekodlu Çek 
Sistemi, ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim 
ve istihdamda artış sağlanması noktasında hayati önem taşıyor. 

Karekodlu çeke yeni bir özellik olarak eklenen ve 2018 yılının 
başında devreye alınan Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde 
ise çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra imza yetkilisini 
değiştiren kurumların hangi tarihte değişiklik yaptığı, böylelik-
le çekin yetkili kişi tarafından imzalanıp-imzalanmadığı takip  
edilebiliyor 2018 yılı sonunda Findeks Karekodlu Çek’e sahip 
olan kişi sayısı 506 bine, çek yaprak adedi ise 41 milyona ulaştı. 
2017 yılının başında çeklerde karekodun zorunlu hale gelme-
si ile dolaşımda olan çekler içindeki karekodlu çek oranı 2019 
başı itibariyle yüzde 97 seviyelerine ulaştı” ifadelerine yer verdi.

HABERLER HABERLER

Karekodlu Çek Şeffaf Ticaretin Önünü Açıyor

Kentsel Dönüşümü
Kocaeli Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılar Gerçekleştirmeli

Marka Teknik Destek Projemiz
Eğitimleri Tamamlandı

Özel Eğitim Kurumları İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Eğitim bölümünde işletmelere; ERP, etiketleme, barkodlama, 
stok takip sistemleri ve sadakat programlarının yer aldığı CRM 
(müşteri ilişkileri yönetimi) sistemlerine yönelik doğru yatırım 
kararının verilmesi, işleyişin ihtiyaca göre planlanması ve bu sis-
temlerin etkin kullanımına yönelik eğitimler verildi. Bu eğitimler 
ile finansal olarak yatırım maliyeti oldukça yüksek olan bilgi tek-
nolojilerinin ihtiyaca uygun şekilde satın alınması, etkin ve ve-
rimli kullanımının sağlanması açısından işletmelerin gelişimine 
ve verimliliğine olumlu yönde katkı sağlanabilecek. 

Araştırma ve Danışmanlık Hizmeti aşamasında ise; Günümüzde, 
hemen her alanda faaliyet gösteren işletmelerin bilgi 

teknolojilerinden yararlandığı ancak, bu teknolojilere yaptıkları 
yüksek maliyetli yatırımlara rağmen, sistemleri etkin ve verimli 
olarak kullanamadıkları için randıman alamadığı gerçeğinden 
hareket edilecek. Bu nedenle; projeye katılacak işletmeler ve 
ilimizde faaliyet gösteren işletmeler üzerine anket yöntemi kul-
lanılarak yapılacak araştırmada bilgi teknolojilerine yönelik yatı-
rım karar yöntemleri, bu teknolojileri kullanım düzeyleri, etkin 
ve verimli olarak kullanıp kullanmadıkları, karşılaştıkları sorun-
lar belirlenecek. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, eğitimlere 
katılan işletmeler vaka olarak ele alınıp, yol gösterici öneriler 
sunularak danışmanlık hizmeti sunulacak.

Üyelerini dünya pazarlarıyla rekabet edebilir konuma yükseltmek için etkin çalışmalar yürüten Odamız MARKA destekli, ‘‘Bilgi 
Teknolojilerinin Etkin ve Verimli Kullanımı ile İşletmelere Rekabet Gücü Kazandırıyoruz’’ projesinin eğitimlerini 11 Şubat 2019 
Pazartesi günü başlattı. 30 işletme, yöneticisi ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek projenin eğitimleri 18-22-25 Şubat ve 
4 Mart 2019 tarihlerinde devam etti. 

Odamız 15. Meslek Komitesi, bünyesinde 
yer alan ‘Özel Öğretim Kursları’ na özel  
istişare toplantısı düzenlendi. Odamız 15. Meslek 
Komitesi Başkanı Handan Kümeli’nin başkanlığındaki 
toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Akif Şen, Meclis Üyeleri Fatih Ekinci ve Yıldırım 
Yılmaz ile Komite Üyeleri İsmail Aydemir, Emrullah 
Yolasığmaz, Eray Camgöz, özel öğretim kurslarının 
yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında özel öğretim  
kurslarının görüşlerini almak için bir araya gelindiğini 
belirten Odamız 15. Meslek Komitesi Başkanı 
Handan Kümeli, “Komitemizde de hazırlanan özel 
öğretim kurslarının sorunlarını çeşitli yönleriyle  
yansıtan ortak metni, ortak görüş olarak ilimiz  
milletvekillerine rapor halinde ulaştıracağız” dedi.

Toplantıda söz alan özel öğretim kurslarının sahip ve yöneticileri, 
sınavların ve nitelikli okulların var olduğu sürece özel öğretim 
kurslarının da olacağına vurgu yaparak, “Özel öğretim kursları 
temel liselerin kapatılmasıyla daha da önem kazanmıştır. 
Bu ihtiyacın halk eğitim merkezleri ve belediyelerin akademi  
liseleriyle karşılanamayacağı aşikârdır. Özel öğretim kursla-

rıyla ilgili mevzuatların öğrencilerin sosyal- kültürel durumları 
göz önüne alınarak ve fırsat eşitliği sağlayacak şekilde yeniden  
düzenlenmesi, istihdam sağlayan- vergisini ödeyen ve bu işi  
bilen özel sektöre de çalışma izni verilmesi, velilerimizin ve  
ülkemizin yararına olacağı düşünülmektedir” ifadelerine yer 
verdi. 
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Oda üyelerini devlet destek ve teşviklerinden üst düzeyde 
faydalandırmak amacıyla birçok eğitim ve seminer düzenleyen 
Odamız, geçtiğimiz gün düzenlediği organizasyonda Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu’nun iş dünyasına 
sunduğu destekleri ele aldı. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliği 
yaptığı programda, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet 
Açıkgöz, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Merkez Müdürü Özgür 
Güngör, İŞKUR Aktif İş Gücü Hizmetleri Servisi Şube Müdürü 
İlhami Çelik, İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi Şube Müdürü Yaşar 
Efiloğlu, İŞKUR Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy, İŞKUR İş 
Ve Meslek Danışmanı Narin Özkan Uzunoğlu, İŞKUR İşsizlik 
Sigortası Servisi ŞEFİ Semra Elçora, İŞKUR İşsizlik Sigortası 
Servisi Sorumlusu Pınar Taşkın ve Ramazan Karaaslan 
katılımcıları kapsamlı bir şekilde bilgilendirdi. 

Yoğun ilgiyle gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Gezer, Odamızın işletmelerin her zaman yanında olduğunu  
ifade ederek, “Bildiğiniz gibi gerek İŞKUR gerekse de SGK’nın 
işletmelere yönelik destekleri 2019 yılı süresince devam 
edecektir. Bizler de Oda olarak üyelerimizin ilgili değişiklikten 
azami oranda faydalanması adına her türlü yardımı ve 
bilgilendirmeyi sağlayacağız  ” ifadelerine yer verdi. 

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz de, seminer 
dolayısıyla Kocaeli Ticaret Odası’na teşekkür ederek, “Türkiye 
İş Kurumu olarak işletmelere sağladığımız birçok destek 
bulunuyor. Ancak bunların bilinmesi ve kullanılması için, 
işletmelerin bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu organizasyonlar, 
desteklerden faydalanılması adına büyük önem arz ediyor.  

Bu nedenle KOTO’ya teşekkürlerimi sunuyor, tüm işletmelerimizi 
kurumumuza bekliyorum” dedi. Akabinde sunumlara geçildi. 

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Narin Özkan Uzunoğlu, Kısa 
Çalışma Ödeneği hakkında yaptığı kapsamlı sunumunda, “Genel 
ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte 
bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın 
işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta 
süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak 
üzere, (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) 
sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan 
bir uygulamadır. Kısa Çalışma Kapsamında; İşçilere kısa 
çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primlerinin 
ödenmesi hizmetlerini sağlamaktadır. İşverenin; genel ekonomik,  
sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki  
çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde 
İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan 
uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin 
tespit edilmesi gerekmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma 
ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini 
geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin 
kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödeme  
tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
yetkilidir” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların akabinde  
katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği’ne Dair Tüm Detaylar 
Odamızda Ele Alındı

Kooperatifçilik Bilgilendirme Toplantısı 
Odamızda Gerçekleştirildi

Odamız, komisyonun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla  
kurulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu  
toplantılarına da ev sahipliği yaparak, kadına yönelik geliştirilen 
projelere üst düzey destek sunuyor. Kadınlar için faydalı  
projeler gerçekleştirilen komisyonun geçtiğimiz ay  
gerçekleştirilentoplantısında, Gölcük ilçesi Saraylı ve Örcün  
mahallelerinde kendi el emeklerini hafta sonu pazarında satan  
kadınların, kooperatifleşme talebi görüşüldü. Kadınların bu 
talebini destekleyen Odamız, ‘kooperatifleşme’ semineri  
düzenleyerek, kadınları kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi. 

Odamız Ticaret Sicil Müdürü İsmail Özkul’un sunumları, Odamız 
Araştırma ve Dış ticaret Servisi Müdürü Özlem Taşkır’ın ev  
sahipliğinde, 22 kişilik 2 ayrı kadın grubuna, ‘kooperatif nasıl  
kurulur? Şart ve yükümlülükleri nelerdir?’ konularında bilgi 
verildi. Toplantının kendileri için oldukça önemli olduğunu ve 
aktif istihdama katılmaları noktasında teşvik ettiğini ifade eden 
Saraylı ve Örcünlü kadınlar, kooperatifleşme yolunda ilk adımı 
atmış oldu. 

Odamız, ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yö-
nelik şiddetle mücadele konusunda hayata geçirilen yasaların etkin bir şekilde uygulanması, konu hakkında toplumsal  
farkındalığın ve duyarlılığın arttırılması adına Kocaeli Valiliği başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sekretaryalığında 
kurulan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda aktif olarak yer alıyor.
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Kocaeli ekonomisinin büyümesi için çalışmalar sürdüren 
Odamız, ziyaret ve ziyaretçilerinin görüşleriyle kentin istişare 
organı olma özelliği de taşıyor. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve Oda’nın yönetim 
düzeyindeki tüm birimleri, her geçen gün kurum ve kuruluşlar-
dan misafirlerini ağırlayarak, istişare ortamı oluşturuyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde, İzmit Kent Merkezi Ticari 
Yaşatma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, İzmit Belediyesi 
Genç Girişimciler Merkezi Koordinatörü Enis Göçer, girişimciler, 
Kocaeli Nicomedia Lions Kulübü Kurucu ve HD Kulüp Başkanı 

Ümit Tezgiden, Kulüp Kurucu 1. Başkanı Nihal İzlal Tezgiden, 
TEB İzmit Şube Müdürü Levent Çetin, İşletme Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi Uğur Ural, KOBİ müşteri İlişkileri Yöneticisi Hamza 
Temizel, Doubletree By Hilton Kocaeli Oteli Genel Müdürü 
Selçuk Kazan, UNİVA Yatırım Amaçlı öğrenci Evi Projesi Kocaeli 
Yöneticisi Ümit Tireli, Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Müdürü Seyhan Top, Halkla İlişkiler Sorumlusu Nazan Öztürk, 
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Muhtar Adayı Ertürk 
Keskin, Odamızı ziyaret ederek, çalışmaları ve projeleriyle ilgili 
bilgi verdi. 

Ziyaretleri dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlara  
teşekkür eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve yöneticiler, Odamız 
kentin tüm ekonomik ve sosyal değerlerini yaşatmak 
adına çalışmalar yürüteceğini, ziyaretlerin Odanın çalış-
malarına değer kattığını, istişarenin toplumları daha yu-
karıya taşıdığını vurguladı. 

Odamıza Misafir Akını
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Odamız ile KOSGEB arasında yapılan “Sertifikalı 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” protokolü kapsamında 
eğitimlerimiz devam ediyor. 

Odamız hizmet binasında 7-11 Ocak tarihleri arasında 
gündüz verilen eğitimler 30 kişinin katılımıyla gerçek-
leştirilmiştir.

Eğitimlerimiz en az 32 saat süren, genel katılıma açık 
ve ücretsiz eğitimlerdir. Aynı zamanda girişimcinin 
destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta  
SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması şartı  
aranmaktadır. 

Odamızın, iş ve sosyal hayata yönelik düzenlediği eğitimler, KOTO Eğitim Vakfı üzerinden devam etmekte olup, KOTEV yıl  
boyunca farklı eğitimlerle, katılımcılara hem profesyonel hem de kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri önemli bilgiler sunmaktadır. 

Şubat ayında KOTEV 2 eğitimle faaliyetlerine devam etmiştir:

·  Ticarette Banka Ürünlerinin Stratejik Kullanımı Eğitimi   
20 Şubat 2019 Çarşamba 

·  Hijyen Eğitimi 
22 Şubat 2019 Cuma 

·  Satış ve Pazarlama Eğitimi   
26-27 Şubat 2019 

Odamız Eğitim Salonları’ nda düzenlenen eğitimlere, Oda’nın resmi web sitesi www.koto.org.tr  üzerinden http://e-koto.org/Kotev/ 
bağlantısını tıklayarak kayıt yapılmaktadır. 

Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.

Girişimcilik Eğitimleri Verildi

Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı (KOTEV)
Eğitimleri Devam Ediyor

Odamız MYO’da İsim Değişikliği Girişiminde Bulundu

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Atalay, Genel 
Sekreter Yardımcımız Adem Aykaç ve 6. Meslek 
Komitemiz üyesi Salih Türe Kocaeli Üniversitesi ile 
görüşmelerde bulundu. Kocaeli Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksekokulu programlarından 
yeni adı:  Gaz ve Tesisatı Teknolojisi olan programın 
eski adı: Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi  
olarak değiştirilmesinin sektördeki ara eleman 
ihtiyacına olumlu katkı sunacağını ifade etmişler-
dir. Yeni ismini gören öğrencilerin bölümü tercih  
etmemesi sebebiyle sektörde ara eleman sıkıntısı 
yaşanmıştır. Konuyla ilgili girişimde bulunulmuştur,  
bu soruna yönelik gerekli düzenleme ilerleyen  
günlerde yapılacaktır.

Türkiye ve Afrika Pazarı
Birbirine Daha Da Yakınlaşıyor
Kocaeli Üniversitesi’nde Öğrenen 
Organizasyon adı altında topluluk kuran 
Afrikalı öğrenciler Odamızı ziyaret etti. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, 
Yusuf Erenkaya ve Odamız Genel Sekreteri 
Mert Anlıpak tarafından ağırlanan öğrenciler, 
Türkiye pazarını Afrika pazarıyla buluşmak üze-
re kurdukları online ikili iş görüşmesi internet 
sitesi ve ODTÜ Teknopark AŞ’nin girişimciliğin 
geliştirilmesi adına yürütücülüğünü yaptığı 
University4Society Projesi hakkında kapsamlı 
bilgi sundu. 

Jean Chrinot Velombe, Archbold Sibanda, 
Clamdel Hountın, Mahamet Saleh, Ayobolaurole Ogundipe, 
İbrahim Daouda Djibo, İsmail Kasongo isimli öğrencilerin yer  
aldığı heyetin sözcülüğünü yapan Kaan Yılmaz, grubun 
çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “University4Society 
tasarımcı,  yazılımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren, 
tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleşen bir etkinlik. Katılımcı takımların 48 saat içinde 
toplumsal sorunları teknoloji ile çözen inovatif girişimler 
üretebilecekleri, mentorlar ve alanında uzman eğitimciler 
sayesinde bu girişimleri geliştirirken farklı bakış açıları  
da kazanabilecekleri bir girişimcilik maratonu olan 
University4Society, girişimcilere destek olmayı amaçlıyor. 
ODTÜ Teknopark’ın yürütücülüğünde, Türkiye’den 10 
üniversiteden,3’er gruplar oluşturularak toplam 30 takımın  
katılımıyla gerçekleştiriliyor. 

Biz de Kocaeli Üniversitesi’nin takımını oluşturuyoruz. 
Bu yıl Kocaeli’de ikinci kez gerçekleştireceğimiz etkinlikte  
birlikte, Türkiye’nin ekonomik gelişiminin yararına katkıda  
bulunan insanları bir araya getirip, hep beraber girişimcilik 

camiasında, yarının ileri görüşlü liderlerini çıkarma gayretinde 
olacağız. Ayrıca üzerinde çalıştığımız ikili iş görüşmesi sitesiyle, 
Afrika ve Türkiye pazarını karşılıklı olarak eşleştirecek ve yeni 
partnerler bulmalarına aracılık edeceğiz” dedi. 

Afrikalı öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade 
ederek toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, öğrencilerin 
kurmuş oldukları ikili iş görüşmesi internet sitesinin Türk-Afrika 
pazarının yakınlaşması adına büyük bir adım olduğunu ifade 
ederek, “KOTO olarak firmalarımızın uluslararasılaştırılması adı-
na önemli projelerimiz bulunuyor. Sizlerin bu girişimi, bizlerin 
de hedef projeleriyle birebir örtüşüyor. Girişimlerinize, Odamız 
üyesi firmaların dış ticaret birimlerinde staj imkanı sunarak ileri 
bir boyut kazandırabiliriz. Böylelikle hem firmalarımız sizlerin 
hakim olduğu Afrika pazarına daha deneyimli bir giriş yapmış 
olur hem de sizleri Türk ticaret sistemine dahil etmiş oluruz. 
Her iki ülke ekonomik menfaatleri için oldukça önemli olan  
proje, sadece ticaretle sınırlı kalmayacak dostluğumuzu da  
pekiştirecektir” ifadelerine yer verdi. Toplantı, ilk adımı atılan 
projenin hızla ilerletilmesi girişimleriyle sona erdi.
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak 
ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat %27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı %72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak 
ayında %57,8 iken, 2019 Ocak ayında %84’e yükseldi.

İhracat %5,9 arttı, ithalat %27,2 azaldı

Dış ticaret açığı %72,5 azaldı

Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2019

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %5,4, ithalat %4,9 arttı. 
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6 arttı, ithalat %27,1 
azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,4 arttı

Venezuela

Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti 
912.050 km2’lik bir yüzölçümüne sahip bulunmaktadır. Ülkenin 
kuzeyinde Karayip Denizi, güneyinde Brezilya, doğusunda Atlantik 
Okyanusu ve Guyana ve batısında Kolombiya ile komşudur. Venezuela 
kıyı şeridi 2.718 km., Brezilya ile olan sınırı 2.199 km., Atlantik Okyanusu 
kıyısı 1.008 km., Guyana ile olan sınırı 743 km. ve Kolombiya ile olan 
sınırı 2.219 km. uzunluktadır.

OPEC üyesi olan Venezuela ekonomisinin en güçlü yönü sahip olduğu (302 milyar varil seviyesindeki dünyanın en büyük) petrol 
rezervleridir. Ancak, petrol fiyatlarına aşırı duyarlı olması da ekonomisinin en zayıf yönünü oluşturmaktadır. Nitekim, petrol 
gelirlerine bağımlı olan ekonomisi nedeniyle, petrol fiyatlarındaki düşüş ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Venezuela ekonomisine ilişkin yapılan kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirme notlarına baktığımızda; ekonomik yapı 
açısından hükümetin öngörülmeyen kararlar alması ve şeffaflık eksikliği ile petrole aşırı bağımlılığı nedeniyle “CCC” risk notuna 
sahip olduğu; bankacılık ve döviz kuru riski açısından ise “C” risk notuna sahip olduğu görülmektedir.
Yüksek enflasyon oranı, Venezuela ekonomisinin uzun süredir devam eden bir sorunudur. 

Venezuela’nın dış borç/GSYİH oranının Brezilya, Meksika gibi gelişmiş ekonomiler hariç diğer Latin Amerika ülkelerinden az 
olmasının en önemli nedeni; devlet gelirlerinin dış borçların önemli miktarını karşılayacak kadar fazla olmasıdır. Bu gelirlerin de 
önemli miktarı dünyanın en büyük rezervlerinin 

Venezuela’da olduğu iddia edilen petrol ihracatından gelmektedir Venezuela ekonomisinin en temel özellikleri olarak petrole 
bağımlılık, yüksek enflasyon, devletleştirme uygulamaları ve uluslararası ticareti zorlaştıran kambiyo rejimidir.
2014 yılından itibaren ekonomide yaşanan olumsuzluklar neticesinde GSYİH’de 2018 ve 2019 yılında da daralma (küçülme) 
beklenmektedir.

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.

Devletin Adı

Yönetim Biçimi

Devlet Başkanı

Nüfus

Yüzölçümü

Dil

Dini Yapı

Para Birimi

Kişi Başı GSYİH

Bolivarcı Venezuela 
Cumhuriyeti

Başkanlık Sistemi 
(Federal Cumhuriyet)

Nicolas Maduro

31,977,065

912.050 km²

İspanyolca

Katolik %96, Protestan 
%2, Diğer %2

Bolivar Soberano

12,388 (2018, IMF)

GSYİH

Büyüme Oranı

87,000 (2019, IMF)

-5 (2019, IMF)
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Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 78,3 iken, Şubat ayında %1,5 oranında artarak 
79,5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %5,5 ve %1,8 artarak 
75 ve 72,5 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise %1,8 azalarak 91 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında %1,9 oranında azalarak 90,8 
oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri 
sırasıyla %3,3 ve %4,4 azalarak 74,1 ve 85,5 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %1 artarak 112,8 oldu. 

Hizmet sektörü güven endeksi 79,5 oldu

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,8 oldu

Sektörel Güven Endeksleri, Şubat 2019

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Şubat 2019

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 56,7 iken, Şubat ayında %8,7 oranında azalarak 
51,8 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi 
endeksleri sırasıyla %12,1 ve %6,4 azalarak 40,8 ve 62,8 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 51,8 oldu

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

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 25 Mart 2019’dur.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 78,5 iken, Şubat ayında %1,2 oranında artarak 79,4 oldu. Ekonomik güven 
endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 
  
Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 79,5 değerine yükseldi. 
Şubat ayında tüketici güven endeksi 57,8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90,8 değerine, inşaat sektörü güven 
endeksi ise 51,8 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi 79,4 oldu

Ekonomik güven endeksi, Şubat 2019

Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2019

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 28 Mart 2019’dur.
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

06.09.2019

04.04.2019

23.04.2019

16.10.2019

15.09.2019

07.04.2019

28.04.2019

19.10.2019

Genel Ticaret

Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Alternatif 
Turizm

26.Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı

Konut  ve İşyeri Projeleri ve Bunların 
Pazarlanması ve Finansmanına Yönelik 

Çözümler

88.İzmir Enternasyonal 
Fuarı

Hestourex “Dünya Sağlık 
Spor Turizmi Kongresi ve 

Fuarı”

Sanayi ve Ticaret Ürünleri 
Hizmet Grupları

Emlak 2019  - Konut 
İşyeri Satınalma, Kiralama 

ve Finansman Fuarı

İzmir

Antalya

Manisa

İstanbul

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

THE 17TH INT’L EXHIBITION 
OF ACCESSORIES, MACHI-
NERY, WOOD, EQUIPMENT 
AND RELATED INDUSTRIES

JEC WORLD

AGROPACK UZBEKISTAN

02.02.2019 05.02.2019

12.03.2019

02.05.2019

14.03.2019

04.05.2019

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

STYLE-KABO 
ULUSLARARASI MODA, 

AYAKKABI VE DERİ FUARI
16.02.2019 18.02.2019

28. BUDMA 
ULUSLARARASI YAPI, 

YAPI MALZEMELERİ VE 
MİMARLIK FUARI

12.02.2019 15.02.2019

KONUSU

AĞAÇ/ORMAN ÜRÜNLERİ, 
MOBİLYA VE TEKNOLOJİLERİ

KOMPOZİT MALZEMELERİ 
VE TEKNOLOJİLERİ

GIDA, TARIM VE AMBALAJ

İNŞAAT MALZEMELERİ, MONTAJ 
ELEMANLARI, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, 
HAZIR MONTAJ SİSTEMLERİ, ÇATI 
VE ÇATI AKSESUARLARI, İNŞAAT 

TEKNOLOJİLERİ, VB.

HAZIR GİYİM, SPOR GİYİM, DERİ 
VE KÜK GİYİM, MODA VE MODA 

AKSESUARLARI, KUMAŞ, AYAKKA-
BI VE AKSESUARLARI, TUHAFİYE, 

EV TEKSTİLİ, DOĞAL DERİ, VB.

TAHRAN
İRAN 

POZNAN
POLONYA

BRNO
ÇEKYA

PARİS
FRANSA

TAŞKENT 
ÖZBEKİSTAN

YER

FUAR TAKVİMİ
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Almanya’da Ticaret Desteği

Oto Kimyasal ve Oto Kozmetik Ürünlerinin Türkiye’de Dağıtmı

Tarih: 31.12.2020
Teklif No: 201900125

Almanya’da firma kurmak, ticaret faaliyetlerini artırmak, networkünü genişletmek ve işlerini geliştirmek isteyen Türk firmaları, 
Alman piyasası hakkında bilgiler almak için bizimle irtibata geçebilir, üye olmaları halde hizmetlerimizden indirimli ya da 
ücretsiz yararlanabilirler. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Alman 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) tarafından 2003 yılında kurulmuştur. TD-IHK, Türkiye ve Almanya arasındaki türlü ticari 
konuda şirketler, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri için bir temas noktası ve arabulucu olarak rol oynamaktadır. Kısaca 
TD-IHK, her iki ülke pazarları arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir köprü işlevi görmektedir.

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.

Tarih: 31.12.2020
Teklif No: 201900010

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği tarafından, yenilikçi oto kimyasal ve oto kozmetik ürünlerinin üreticisi LAVR 
Firmasının ürünlerinin Türkiye’de dağıtımı amacıyla Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. Ürünlerinin Dünyanın 
on üç ülkesine ihraç edildiği belirtilen firmanın, dağıtımcılarına çeşitlendirilmiş eğitim, pazarlama ve lojistik destek sunmak 
istediği, sağlam ve istikrarlı ticari ilişkiler kurmak istediği ifade edilmiştir. Rusya Ticaret Temsilciliği yetkilileri, söz konusu Firma 
ile işbirliğine ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini belirtmişlerdir.

İŞBİRLİKLERİ

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/


