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TOBB MARMARA BÖLGE TOPLANTISINA
KATILIM SAĞLADIK

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile video 
konferans aracılığıyla Marmara Bölge Toplantısına katıldı ve 
bölge odaları ile istişarelerde bulundu.

Toplantıda Odamız üyelerinin taleplerine değinen Yönetim 
Kurulu Başkanımız ilk olarak; inşaat sektöründe yapı ruhsatları 
onay sürecinin kolaylaştırılması konusunu aktarırken, ikinci 
olarak; müteahhitlerin inşaat sürecinde harita mühendislerine
yaptırdığı harita işlemlerinin Belediyeler tarafından denetlendiği 
halde LİHKAB (Devletten Yetki Alan Tapu Kadastroya Bağlı 
Denetim) adı altında ikinci bir harita mühendisi tarafından 
denetlenmesi ve tekrar ücrete tabi tutulması inşaat sektörüne 
ek maliyet çıkarması ve üyelerimizin olumsuz etkilenmesi 
konusunu aktardı.

Üçüncü olarak da; 2014 yılından bu yana Odamız hizmet 
binasında faaliyet gösteren KGF - Kredi Garanti Fonu şubesinin 
ve ülke genelindeki tüm şubelerin KGF yapılandırmasında 
yapılan değişiklik nedeniyle bölge müdürlüklerine bağlanması 
konusunu aktardı. Konuşmalarında; “Biz bünyemizde faaliyet 
gösteren KGF şubesinin üyelerimize son derece faydalı 
olduğu düşüncesindeyiz. Bu hizmetin hizmet binamızda 
devam etmesini istiyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm girişimleri 
ve görüşmeleri başlatmış durumdayız. İlimizin gerek sanayi 
büyüklüğü gerekse coğrafi konumu itibariyle KGF şubesinin 
olması gereken bir potansiyele sahip olduğu düşüncesindeyiz. 
Umuyorum ki en kısa sürede girişimlerimiz sonuç verir. KGF’ nin 
bünyemizde hizmet vermeye devam etmesini sağlayabiliriz.” 
dedi.

Hisarcıklıoğlu ise toplantıda; salgın başladığından itibaren 
Odalar, Borsalar ve Sektör Meclisleri ile birlikte çalıştıklarını 
vurgularken, “Oda-Borsa başkanlarım, üyelerimizin sesini 
duyurdu, dertlerine tercüman oldu. Allah hepinizden, 
emeklerinizden ve gayretlerinizden razı olsun” dedi. Yapılan 
çalışmalar sayesinde, Mart ayında 70 maddelik öneri setini, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye 
de devam ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı 
indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e 
uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma 
başlatıldı” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunların dışında da; vergi-SGK 
ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmesi, kamuda 
bekleyen alacakların ödenmesi, kısa çalışma ödeneği 
uygulamasının 2020 sonuna kadar devam etmesi, YEKDEM 
maliyetlerinin azaltılması, GEKAP ile ilgili yüklerin düşürülmesi, 
uygulamanın 2021’e ertelenmesi, COVID-19’un iş kazası 
kapsamında olmamasının sağlanması, ilgili yönetmelikte sigorta 
acentelerinin aleyhine olan maddelerin değiştirilmesi, piyasada 
kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalara son verilmesi, 
tarımsal üretimde kullanılan girdilerinin yüksek fiyatlarına 
önlem getirilmesi gibi takip ettikleri pek çok konu bulunduğuna 
işaret etti.
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Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu 13 Nisan’daki son konsey toplantısının üzerinden 
yaklaşık 5 ay geçtiğini, bu sürede TOBB olarak, Odalar, Borsalar 
ve Sektör Meclisleriyle birlikte sıkı işbirliği içerisinde çalışmayı 
sürdürdüklerini belirtti. “Sizler, tüm Oda-Borsa Başkanlarım, 
üyelerimizi dinlediniz, onların sesini duyurdunuz, dertlerine 
tercüman oldunuz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Allah hepinizden, 
emeklerinizden ve gayretlerinden razı olsun. Biliyorsunuz, 
sizlerin tüm bu çalışmaları sayesinde, Mart ayında 70 maddelik 
bir öneri setini, Cumhurbaşkanımıza sunmuştuk. Bunların 
büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte 

en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, takip ettikleri pek çok konu daha olduğunu 
belirterek bunlar hakkında kısa bilgiler verdi.

Toplantının devamında da Oda başkanları söz alarak sektörel 
sorunları ve çözüm önerilerini aktardılar. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut da Odamızı temsilen Konsey 
Toplantısı’na katıldı ve Odamız üyesi iş insanlarının sorunlarını 
dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ilimiz iş 
dünyasının sorunlarının çözümüne yönelik birlikte
hareket edilmesi adına ilimizde bulunan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine bağlı 4 Oda Başkanı istişare etmek 
üzere online toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Odamızı 
temsilen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nail Çiler ve Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Öztürk katılım göstermiştir. Verimli geçen 
toplantıda İlimiz ve üyelerimiz ile ilgili karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

TOBB TİCARET ODALARI KONSEY
TOPLANTISINA KATILDIK

İLİMİZ ODALARI İLE İSTİŞARE
 TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Toplantısı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Odası 
Konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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İzmit Belediyesi’nin Fethiye Caddesinde yapacağı yeni 
düzenlemelerin Proje Tanıtım Toplantısı, İzmit Belediye 
Başkanı Av.  Fatma Kaplan Hürriyet, Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Odamız 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı 
Nurettin Bulut, KESOB-Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı 
Kadir Durmuş, İKM Başkanı Murat Öztürk, Kuyumcular 
Derneği Başkanı Nuri Koç, İzmit Belediyesi Etüt Proje 
Müdürü Nilgün Sağıroğlu, birinci seçilen projenin mimarları 
Mehmet Cemil Aktaş, Pınar Kesim Aktaş, STK Temsilcileri ve 
Fethiye Caddesi esnafı katılımıyla Odamız evsahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut toplantının 
açılış konuşmalarında; ‘“Fethiye Caddesi projesinin kentimizi 
eski günlerine tekrar döndüreceğine inancımız tam. Biz 
Kocaeli Ticaret Odası olarak belediyemizle uyum ve iş birliği 
içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Siz değerli Fethiye
Caddesi esnafımız da projeye dair fikir ve önerilerinizi 
belirterek projeye katkıda bulunabilirsiniz” ifadelerine yer 
verdi.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kent 
merkezi bizim için önemli. Kent merkezinin çekim  merkezi 
olabilmesi için kaliteli mekânlar olmalı. Bunun için de çevre 

düzenlemesinin gerçekten şık ve yerinde 
olması gerekiyor.’ dedi.

Konuşmaların ardından 59 proje arasında 
birinci seçilen projenin mimarları Mehmet 
Cemil Aktaş ve Pınar Kesim Aktaş tarafından 
proje sunumu gerçekleştirildi. Sunumda 
Fethiye Caddesi ve caddeye bağlı ara 
sokaklarda ışıklandırma, dinlenme alanları, 
dükkân tabelaları ve zemin gibi birçok detay 
bölge esnafıyla paylaşıldı.

İlimiz ticaretinin çekim merkezi olan “Fethiye 
Caddesi” nin çehresini değiştirecek proje 
detayları sunulduktan sonra bölge esnafının 
projeyle ilgili görüşleri dinlendi ve soruları 
cevaplandırıldı.

HABERLER

FETHİYE CADDESİ PROJESİ BÖLGE ESNAFINA
ODAMIZDA TANITILDI
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T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonu, İstanbul 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Odamız 
işbirliğinde 14 - 15 Ekim 2020 tarihlerinde Zoom 
uygulaması ile çevrimiçi (online) video konferans 
yoluyla ücretsiz “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” 
gerçekleştirildi.

İki gün süren programın ilk günü, İhracat Genel 
Müdürlüğü Uzmanı Kumaş’ın “İhracatta Sağlanan 
Devlet Destekleri” sunumuyla başlarken, Ur-Ge 
desteği, Fuar Katılım Desteği ve Döviz Kazandırıcı 
Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri sunumu ile 
son buldu.

Programın ikinci günü Türk EXİMBANK uzmanları 
“İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları” 
sunumları ile başladı ve E-Ticaret / E-ihracat Uygulamaları 
hakkında Worldef Business School Genel Müdürü Orxan 
İSAYEV’in sunumuyla devam etti.
Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu tanıtımıyla sona 

eren seminere 150’den fazla üyemiz katılım gösterirken, 
değinilen devlet destekleri, krediler ve Ticaret Bakanlığı’nın 
uygulamalarına yönelik olarak detaylı bilgi edinme imkanı 
buldular.

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK
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Odamız, üyelerinin gelişimine ve devlet desteklerinden azami 
şekilde fayda sağlayıp ilerlemesine önem vermektedir. İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde de Odamız faaliyetlerini 
sürdürmekte ve üyelerinin her türlü ihtiyacına cevap 
vermektedir.

Bu amaçla Odamız, Türkiye İş Bankası işbirliğinde 5 Ekim 2020 
tarihinde “Dış Ticaret ve Finansmanı” webinarı gerçekleştirildi. 

Tüm üyelerimizin ücretsiz ve online olarak takip edebildikleri 
seminerde; Dış Ticarette Ödeme Şekilleri,   Dijital Ödeme 
Yöntemleri, E-Ticaret Siteleri, Dış Ticaret Finansman Ürünleri,
Kredi Kampanyaları ve Yurtdışı Kaynaklı Krediler olmak üzere 
dış ticaret ve finansmanına ilişkin birçok konuya değinildi.

Taşınmaz Ticareti’ ne dair düzenleme (yönetmelik) 05.06.2018 
tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 5 Aralık 
2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, hâlihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti 
ile uğraşan işletmelerden yeni şartların talep edilmeyeceğini; 
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile 
ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 
05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, 
gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan 
ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca 

yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda
taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve 
sanatkârlarda “Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.

Bu kapsamda Odamız, üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik belgesi 
sınavları düzenlemeye başlamış olup, Mesleki yeterlilik belgesi 
sınavlarının 3.’ sü Ekim ayında Odamızda gerçekleştirilmiştir. 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarına katılmak isteyenlerin 
başvuruları Odamızca kabul edilmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İŞBİRLİĞİYLE “DIŞ TİCARET VE 
FİNANSMANI SEMİNERİ” GERÇEKLEŞTİRDİK

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI VE EMLAK DANIŞMANI 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI ODAMIZDA 
GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR
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T.C. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Taşınmaz Ticareti 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” 14.10.2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin değişiklik işlenmiş hali ekte sunulmakta 
olup, geçiş hükümlerinin yer aldığı Geçici 1’inci maddesinin 
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları
aşağıda yer almaktadır. a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, 
o tarihteki işletme sahibi, b) Tüzel kişi işletmesi veya şube 
olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten 
yetkili temsilcilerinden biri, tarafından yapılan yetki belgesi 
başvurularında 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 
numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz.”

Geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “5/6/2018 tarihi 
itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada 
belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan 
yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli 
Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum 
ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin 
eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin 
birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi 
şartı aranmaz.”

Geçici 1’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine 
ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı 
bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada 

belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan 
yetki belgesi başvurularında: a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının 
(d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim 
şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz
olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar 
Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim 
edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir. 
b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt 
bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.” 

Geçici 1’inci maddesinin beşinci fıkrasında; “5/6/2018 tarihi 
itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına 
ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine 
kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile 
dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.”

Geçici 1’inci maddesinin yedinci fıkrasında; “31/3/2021 
tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak 
danışmanlarının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal 
edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi
şartı aranmaz.”

Geçici 1’inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “1/1/2021 tarihi 
itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu 
emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli 
işletmelerine ilişkin bilgileri 28/2/2021 tarihine kadar aktarır.”

“TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” RESMİ 
GAZETEDE YAYINLANDI
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Kentin istişare ve görüş alışverişi noktası olan Odamız 
Ekim ayında da çeşitli kurum ve kuruluşlardan misafirlerini 
ağırlamaya devam ediyor. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan ve beraberindeki 
heyet ev sahipliğinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Zafer 
Güven’i Odamızda ağırladık. Gölcük İlçe Emniyet Müdürü 

gerçekleştirdiği ziyarette kurum olarak yaptıkları faaliyetlerden 
bahsederek Odamız faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Odamız 
heyeti ziyaretleri dolayısıyla Gölcük İlçe Emniyet Müdürü’ne 
memnuniyetlerini ileterek karşılıklı fikir alışverişinde 
bulundular.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire 
Başkanı Ali Yeşildal ve Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube 
Müdürü Övünç Yılmaz odamızı ziyaret ederek Büyükşehir 
Belediyesi’nde yeni kurulan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire 
Başkanlığı ve Kent Politikaları ve Araştırma Şube  Müdürlüğünün 

tanıtımını gerçekleştirdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan ve beraberindeki 
heyet gerçekleşen ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini ileterek 
karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

GÖLCÜK İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN
ODAMIZA ZİYARET

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT TARİHİ VE
TANITIMI DAİRE BAŞKANINDAN ODAMIZA ZİYARET
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Odamız Kadın Girişimcileri Ekim ayında Kocaeli Kadın 
Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren 
Başkanlığında toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda Kadın Girişimciler Kurulu Stratejik 
Planı hususunda istişare edilerek Pandemi sürecinde yapılan 
faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Ekim ayı icra kurulu toplantısını 
Odamız Kadın Girişimciler Kurulu temsilcilerinin de katılımı ile 

video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Kadın girişimciler, 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak, TOBB ve Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında Ocak 2020 tarihinde 
imzalanan protokol çerçevesinde Ernst & Young danışmanlığı 
ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun stratejik planlarını ve yol 
haritalarını belirlemek adına “PİLOT İL” seçildiği ve oluşturulan 
Stratejik Plan ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU
FAALİYETLERİ
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Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının 
yazısına atıfla tüm kurum 
ve kuruluşlar tarafından 
yapılacak erişilebilirlik 
çalışmalarının planlı, 
programlı ve standartlara 
uygun bir şekilde 
yürütülmesi, uygulamalara 
hız verilmesi, bu alanda 
fiziksel, dijital ve zihinsel 
dönüşümün sağlanması ve 

erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDDOĞAN tarafından “2020 Erişilebilirlik 
Yılı” ilan edildiği ve duyurusunun 2020/1 sayılı Genelge ile 
yapıldığı bildirilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “2020 
Erişilebilirlik Yılı” kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 

erişilebilirlik alanında çalışmaları olan gerçek kişiler, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin; 
engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve 
kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje, 
uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, ayrıca 
erişilebilirlik alanında yapılabilecek çalışmaları teşvik etmek 
amacıyla “Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler, Erişilebilir Dijital
Uygulamalar, Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları, Erişilebilir 
Üniversiteler, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri, Erişilebilir 
İşyerleri, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri, Erişilebilirlik 
alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler, Erişilebilir Medya 
İçeriği” kategorilerinde “Erişilebilirk Ödülleri” verileceği ifade
edilmektedir. Bu çerçevede Erişilebilirlik Ödülleri için gerçek 
kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel 
kişileri ile ekiplerin başvuru yapabileceği ve adayların 20 Kasım 
2020 tarihine kadar https://erisilebilirlik.ailevecalisma.
gov.tr/   adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak 
müracaat edebilecekleri bildirilmiştir.

Meksika Hükümeti tarafından 
05.10.2020 tarihinde özel 
sektörü temsilen İş Koordinasyon 
Konseyi (CCE) ile “Ekonominin 
Yeniden Canlandırılması Anlaş-
ması” nın imzalandığı 
bildirilmiştir. Bu anlaşma 
çerçevesinde açıklanan “Yatırım 
Planı” kapsamında, halihazırda 

devam eden 7 proje ile birlikte Ekim 2020-Aralık 2021 tarihleri 
arasında su, iletişim, enerji, ulaşım ve çevre sektörleri dahil 
olmak üzere toplam 39 altyapı projesine yatırım yapılmasının 
planlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu yatırım planı hakkında detaylı bilgi; https://
www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/meksika.php link 
adresinde yer almaktadır.

Erişilebilirlik Ödülleri Hakkında Bilgi

Meksika Yatırım Planı Hakkında Bilgi

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz 
tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının ülkemiz 
temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç 01/07/2021 tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmasının 
gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara da https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-
sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı İthalat Tebliği incelenmesi ve firmalar tarafından listede yer alan 
ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması 
durumunda başvuru yapılması gerekmektedir.
Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr 

Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr 

Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr 
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HABERLER

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI İŞYERLERİNDE/
OFİSLERDE ASILMASI GEREKEN BORŞÜR

Koronavirüs salgını (Covid-19)’un neden olduğu küresel salgının ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak üzere 
alınan tüm tedbirlere ve kararlara ilişkin detaylı bilgiler odamız web sayfasından http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-ya-
pilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7  bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs kapsamında kapalı işyerlerinde/ofislerde alınması gereken önlemlere ulaşmak için tıklayınız

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE 
ODAMIZ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ!
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GÜRCİSTAN

Gürcistan’da Türk sahibi veya ortağı bulunan 2 bin civarında şirketimiz bulunmaktadır. 2020 yılı Mart ayı itibariyle, ülkemizde 
327 adet Gürcistan sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden geçen Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış 
Töreni ise Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 30 Kasım 2019 Tarihinde İpsala/Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu 
törene Gürcistan’ı temsilen Başbakan Giorgi Gakharia iştirak etmiştir.

2006 yılında devreye giren Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının yanı sıra, açılışı 30 Ekim 2017 tarihinde yapılan Bakü-Tiflis-
Kars (BTK) demiryolu projesi de üç ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin somut göstergesini teşkil etmektedir. Bu proje ulaştırma 
alanında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliğine katkı sağlamanın yanında iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına 
da yardımcı olacaktır. Projenin, 2034 yılında 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıyacağı öngörülmektedir.

Afganistan – Türkmenistan – Azerbaycan – Gürcistan - Türkiye Transit Taşımacılık Koridoru (Lapis Lazuli): Lapis Lazuli projesi 
ile, Afganistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan arasında Karadeniz’deki limanlar kullanılarak veya Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu üzerinden Boğaz Köprüleri ve Marmaray aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan bir transit koridoru oluşturulması 
hedeflenmektedir.

21 Kasım 2007 tarihinde ülkemiz ile Gürcistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın imzalanmasını müteakip Karma 
Ekonomik Komisyonu (KEK) mekanizmasının yanı sıra 23 Mayıs 2017 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilen YDSK II. toplantısı sonucunda, 
Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu’nun (JETCO) kurulmasına ilişkin bildiri dönemin Ekonomi Bakanı Sayın 
Nihat Zeybekci ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma eski Bakanı Giorgi Gakharia tarafından imzalanmıştır. Son KEK 
Toplantısı ise Ankara’da 19 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır.

ÜLKE RAPORU

Coğrafi Konumu
Gürcistan, 40’ ve 47’ doğu boylamları ile 41’ ve 44’ kuzey enlemleri 
arasında yer almaktadır. Başkenti Tiflis.69.700 km² olan yüzölçümünün 
yaklaşık %80’i dağlıktır. Ülkenin kuzeyinde Rusya Federasyonu (Dağıstan, 
Çeçenistan, Kuzey Osetya, Kabarday-Balkar Özerk Cumhuriyetleri), 
güneyinde Ermenistan, güneydoğusunda Azerbaycan, güneybatı ve 
batısında Türkiye yer almaktadır.

Nüfus ve İstihdam
Ülke nüfusu 3.704.000(2020-IMF).Ülke nüfus sorunu ile karşı karşıyadır. 
Nüfustaki ciddi düşüş Doğum oranının düşmesine ve büyük çaplı göçe, 
sivil savaş nedeni ile yaşanan sıkıntılar ve ülke ekonomisindeki kötüye 
gidiş neden olmuştur.

Doğal Kaynaklar
Ülke topraklarının %11’i tarıma elverişli arazilerden, %25’i ise meralardan 
oluşmaktadır. Ülkenin %34’ü ise ormanlık arazidir. dünyadaki en 
zengin manganez yataklarından birine sahiptir. Ayrıca bakır ve demir 
cevherlerine, obsidian, arsenik ve akik taşı gibi minerallere de sahiptir. 
Doğusunda bazı petrol yatakları bulunmaktadır ve Gürcistan önemli 
maden suyu kaynaklarına sahiptir.

Başlıca Ticaret Ortakları
Türkiye, Rusya, Çin, Azerbaycan, Almanya (Ülkemiz, Gürcistan’ın en 
büyük ticari ortağıdır). Başlıca İhracat Kalemleri Binek otomobil ve 
karayolu taşıtları (%19,8), demir, cürüf ve kül (%17,8), içecekler, alkoller 
ve sirke (%13,7), Demir-çelik (%9,3), Eczacılık ürünleri (%4,7), sofralık 
meyve ve yemişler (%3,2)

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar/mineral yağlar ve ürünleri 
(%14,2), Motorlu karayolu taşıtları (%10,1), Makineler/Mekanik aletler/ 
Nükleer reaktörler/kazanlar (aksamları) (%9,5), Demir, cürüf ve kül (%7), 
Elektrikli aletler-ekipman ve parçaları (%6,7), Eczacılık ürünleri (%4,5)
Başlıca İhrac Ürünlerimiz: Elektrikli makina ve cihazlar, izole edilmiş 
tel, kablo, elektrik iletkeni, fiber optik kablolar, metallerden nihai 
ürünler, demir veya çelik inşaat, giyim eşyası ve aksesuarları Başlıca 
İthal Ürünlerimiz : Giyim eşyası ve aksesuarları, demir ve çelik, demir, 
alaşımsız çelik karbon.

  VE   
 

YILLAR    DENGE  

2017 1.209 215 1.424  994 

2018 1.315 234 1.549  1.081 

2019 1.578 272 1.850  1.305 

2018-2019 % 20 16,5  19,4  20,7  
 

Kaynak:    Dolar) 
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Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %4,8, ithalat %23,0 arttı

Ocak-Eylül döneminde ihracat %10,9 azaldı, ithalat %1,5 arttı

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %8,4, ithalat %15,5 arttı 

Dış ticaret açığı Eylül ayında %189,6 arttı

 Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat %23,0 
artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 azalarak 118 
milyar 325 milyon dolar, ithalat %1,5 artarak 156 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve  parasal  olmayan  altın hariç ihracat,  2020  Eylül  ayında  %8,4 artarak  14 milyar 335 milyon dolardan, 15 
milyar 541 milyon dolara yükseldi.
Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %15,5 artarak 12 milyar 784 milyon dolardan, 14 milyar 769 
milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 772 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret 
hacmi %11,8 artarak 30 milyar 311 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı 
karşılama oranı %105,2 oldu. 

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %189,6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon 
dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Eylül ayında %90,2 iken, 2020 Eylül ayında %76,8’e geriledi.

Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2020

EKONOMİ

Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde %79,5 arttı
Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %79,5 artarak 21 milyar 93 milyon dolardan, 37 milyar 862 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde %86,3 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,8’e geriledi.
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İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Eylül 2020

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,8 oldu

Eylül ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %74,9 oldu 

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Eylül ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.
 
Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Eylül ayında ara mallarının payı %74,9, sermaye mallarının payı 
%14,4 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.

EKONOMİ

Eylül  ayında  ihracatta  ilk  sırayı  Almanya  aldı.  Almanya’ya   yapılan  ihracat 1 milyar 517 milyon dolar olurken, bu  ülkeyi  
sırasıyla;  1 milyar 142 milyon dolar ile  Birleşik Krallık,  947 milyon dolar ile  ABD, 799 milyon dolar ile İtalya, 798 milyon  dolar 
ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,5’ini oluşturdu.
 
Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 11 milyar 277 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 7 milyar 546 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 241 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 243 milyon dolar ile Irak ve 5 
milyar 526 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,0’ını oluşturdu.  

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 161 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 
71 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 553 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 122 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 83 milyon dolar 
ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,3’ünü oluşturdu.
 
Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 16 milyar 381milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 12 milyar 842 milyon dolar ile Rusya, 8 milyar 760 milyon dolar ile ABD 
ve 6 milyar 485 milyon dolar ile Irak izledi.İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %37,9’unu oluşturdu.  

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

İthalatta ilk sırayı Çin aldı
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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %6,7 arttı, ithalat %0,4 
azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,7, ithalat 
ise %19,7 arttı.

 Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Eylül ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3’tür. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı 
içindeki payı %3,4’tür.
 
Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki payı %12,3’tür. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,4’tür. Bu dönemde 
yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7’dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 15 milyar 211 milyon 
dolar, ithalat %21,2 artarak 19 milyar 992 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı %129,4 artarak 2 milyar 84 milyon dolardan, 4 milyar 781 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 Eylül ayında %87,4 iken, 2020 Eylül ayında %76,1’e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %6,7 arttı

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3 oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında 15 milyar 211 milyon dolar oldu

EKONOMİ

İhracat 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 111 milyar 948 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 azalarak 111 
milyar 948 milyon dolar, ithalat %0,9 artarak 149 milyar 809 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %66,3 artarak 22 milyar 764 milyon dolardan, 37 milyar 860 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde %84,7 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,7’ye geriledi.
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EKONOMİ

Perakende satış hacmi yıllık %5,8 arttı

Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2020

Perakende satış hacmi aylık %1,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Aynı ayda 
gıda, içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,2, otomotiv yakıtı satışları %3,3 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı hariç) %4,5, otomotiv yakıtı satışları %1,0 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %3,7 azaldı.

Perakende Satış Endeksleri, Ağustos 2020

Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Ağustos 2020
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EKONOMİ

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları %17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %23,8, otomotiv yakıtı satışları %5,4 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı 
hariç) %4,0, otomotiv yakıtı satışları %2,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,8 azaldı..

Perakende ciro aylık %1,9 arttı

Perakende ciro yıllık %18,2 arttı

Perakende ciro sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Ağustos 2020
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İŞBİRLİKLERİ

 İTHALAT    Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

İHRACAT   Bina dışı yapıların inşaatı

Teklif Tarihi

Teklif Tarihi

Teklif No

Teklif No

Teklifle İlgili 
Resimler

NACE
KODLARI

NACE
KODLARI

Ülke

Ülke

27.10.2022

28.02.2021

202000246

202000242

38 - Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

17 - Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
24 - Ana metal sanayii
38 - Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddeleringeri
kazanımı
41 - Bina inşaatı
42 - Bina dışı yapıların inşaatı

RUSYA

TÜRKİYE

Plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, balyalama, kırma, PET kütük 
toplama ve kırma, preform  lama, HDPE toplama ve kırma işleri yapan firmamızın 
şağıdaki ürünleri için yıllık kontrat yapabileceğimiz işbirlikçileri arıyoruz. Ürünler: 
20’lik elekte kırılmış pet kütüğü mavi-beyaz, yeşil ve mix renklerde 20’lik elekte kırılmış 
preform transparan beyaz, mavi ve yeşil ve opak renkler 12’lik elekte kırılmış pet çapağı 
transparan beyaz, mavi ve yeşil renklerde Aylık üretim kapasitemiz 70 ton.

İşbirliği teklifinin detayına https://www.tobb2b.org.tr/ web sayfasına üye olarak 
ulaşabilirsiniz.

Firma işbirliği için demir, hurda bakır, hurda krom, hurda kağıt ve hurda batarya 
satıcıları ile görüşmek istiyor.

İşbirliği teklifinin detayına https://www.tobb2b.org.tr/ web sayfasına üye olarak 
ulaşabilirsiniz.
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İŞBİRLİĞİ  Tekstil ürünlerinin imalatı

Teklif Tarihi

Teklif No

NACE
KODLARI

Ülke02.03.2022

202000247

13 - Tekstil ürünlerinin imalatı
14 - Giyim eşyalarının imalatı
46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerhariç)

TÜRKİYE

Rhyming markalı Türk firması 35 yıldır Dans ve Spor giyim pazarında lider ortaktır. 
Firma her türlü tasarım dans ve spor kıyafetlerini üretebilmektedir.

İşbirliği teklifinin detayına https://www.tobb2b.org.tr/ web sayfasına üye olarak 
ulaşabilirsiniz.

İŞBİRLİKLERİ
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

19.11.2020

21.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

28.11.2020

22.11.2020

29.11.2020

28.11.2020

28.11.2020

28.11.2020

06.12.2020

Güzellik ve Bakım, Saç,
Kozmetik, Spa &

Wellness ve Parfümeri,
Estetik

Yayıncılık, E-Yayıncılık
ve Teknolojileri

Bayilik, Distribütör ve
Franchise Veren Firmalar

Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri

Sac, Boru, Profil, İşleme
Teknolojileri ve Yan

Sanayiler

Kitap ve Süreli Yayın

Beauty Çukurova EXPO

Mersin Kitap Fuarı

18 Bayim Olur Musun?
Franchising ve Markalı

Bayilik Fuarı

Food İstanbul 2020

Bursa Sac İşleme
Teknolojileri Fuarı

12.Uluslararası Sac,
Boru, Profil, İşleme
Teknolojileri ve Yan

25.İzmir Kitap Fuarı

Tüyap Adana
Fuar ve Kongre

Merkezi

CNR Expo
Mersin

Yenişehir Fuar
Merkezi

İstanbul Fuar
Merkezi

İstanbul Fuar
Merkezi

Tüyap Bursa
Uluslararası

Fuar ve Kongre
Merkezi

İzmir
Kültürpark Fuar

Alanı

Adana

Mersin

İstanbul

İstanbul

Bursa

İzmir

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER ŞEHİR
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Başlıca Yurtdışı Fuarlar

FUAR TAKVİMİ

05.11.2020

24.11.2020

07.12.2020

07.12.2020

07.12.2020

10.11.2020

27.11.2020

10.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

Genel Ticaret

Makine ve Yan
Sanayi

YAPI VE
İNŞAAT

GIDA VE
KONAKLAMA
EKİPMANLARI

Tel ve Tel
Makineleri, Yay,
Kablo ve Kontrol
Sistemleri, Boru,

Boru Parça ve
Makineleri, Yay

Çin Uluslararası İthalat 
Fuarı

(CIIE) 2020

International Industrial 
Forum

PROJECT QATAR

HOSPITALITY QATARo

WIRE & TUBE 2020

EİBÇİN

OAİBUKRAYNA

GAİBKATAR

OAİBALMANYA

DKİBKATAR

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ÜLKE
BAŞVURU

MERCİİ



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

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


