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Kırsal Kalkınma Destekleri Programına
Son Başvuru Tarihi Odamız Girişimleri ile 
14 Kasım Tarihine Uzatıldı

Verimli kırsal alanlara sahip ilimizin aynı zamanda tarım ve 
hayvancılıkta da hak ettiği noktaya yükselmesi için çalışmalar 
yürüten Odamız, Resmi Gazete’de yayınlanarak başvuruya 
açılan ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ 
hakkında kapsamlı bilgilendirme semineri düzenledi.  
Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer Efe, İbrahim Atalay, Tarım ve Hayvancılık 
Grubu’nun yer aldığı KOTO 4. Meslek Komitesi ile birlikte ev 
sahipliği yaptığı programa; İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Nuri 
Al, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar, 
muhtarlar ve çiftçiler katıldı. 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe’nin açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantı, İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Nuri Al’ın 
konuşması, Kırsal Kalkınma Örgütlenmesi Şube Müdürü Fatma 
Karayel’in kapsamlı sunumu, Mühendis Proje Uzmanları Cemil 
Demirci, Köksal İlter ve Engin Dağ’ın, katılımcıların sorularını 
yanıtlamasıyla sona erdi. 

Tarımsal üretimin azalma gerekçelerini paylaşarak konuşmasına 
başlayan Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Efe, bu anlamda 
toplantının çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Kocaeli’nin 
sanayi kenti olarak anılması, ulusal ve uluslararası birçok 
yatırımcı sanayi tesisi kurulumu için ilk olarak Kocaeli’yi tercih 
etmesi az sayıda olan üreticiyi de üretmekten alıkoymaktadır. 
İlimizin tarım ve hayvancılıkta potansiyelini değerlendirebilmesi 
amacıyla bu programı düzenledik. İlgili destek programına 

ilimizden çok sayıda işletme ve kooperatifin başvuru yapmasını 
arzu ediyoruz” dedi. İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Nuri Al da 
programın önemine dikkat çekerek, destekleri için Odamıza 
teşekkür etti. 

 “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı- Tarıma 
Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” başlıklı sunumuyla katılımcıları 
bilgilendiren Şube Müdürü Fatma Karayel şu ifadelere yer verdi; 
“Bu programın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını 
dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 
tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, 
tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler 
tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan 
kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal 
toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı 
sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesidir.

Bu kapsamda 2018-2006 yılları arasında ilimizde uygulamaya 
konulan 1553 projenin tamamı desteklenmiş olup, 34,7 milyon 
TL hibe ödemesi yapılmıştır. 52 adet Ekonomik Yatırım Projesi, 
1.142 adet Makine Ekipman Yatımları projesi, 357 adet Genç 
Çiftçilerin Desteklenmesi projesi, 2 adet  Bireysel Sulama Projesi 
desteklenmiştir. Sadece 52 adet Ekonomik Yatırım Projesi için 
verilen hibe desteği 19,6 milyon TL’dir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak adına sunduğu desteklerin 13. Etabı Odamızda 
düzenlenen bilgilendirme seminerinde detaylarıyla anlatıldı. 2018-2006 yılları arasında toplam 34,7 milyon TL ödemenin yapıldığı 
projenin yeni etabına başvurular 14 Kasım 2019 tarihinde sona eriyor. 30 Eylül olan son başvuru tarihinin uzatılması ile ilgili 
üyelerimizden gelen talep doğrultusunda, Odamızca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştu. Odamız 
girişimleri neticesinde başvuru süresi 45 gün uzatılmıştır. Bununla birlikte; aynı Tebliğ ile 30/2019 nolu Tebliğ›in 8.maddesinin 
17.fıkrası, 11.maddesinin 3b.fıkrası, 12.maddenin 2.fıkrasında değişiklikler yapılmıştır. (Söz konusu tebliğ tebliğ no: 41/2019)
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“Sandıktan Toprağa Ata Tohum” Projesi Tanıtımı 
Odamızda Gerçekleşti

Anadolu’nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların  
sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan himayesinde başlatılan “Ata Tohumu Projesi” kap-
samında Kocaeli etabı olan “Sandıktan Toprağa Ata Tohum”  
projesi tanıtımı Kocaeli Ticaret Odasında yoğun katılım ile  
gerçekleştirildi.

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu öncülüğünde  
başlatılan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik 
Üniversitesi ve Odamız ortaklığında yürütülecek olan “Sandıktan 
Toprağa Ata Tohum” projesinin Kocaeli tanıtım toplantısına 
İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı M. 
Belma Satır, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kocaeli 
Milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli 
Vali Vekili Suat Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Hasan Aslan, Kocaeli üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz ve 

Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Odamız Kadın 
Girişimci ve Genç Girişimci Üyelerimiz, Gebze Ticaret Odası 
Başkanı Nail Çiler, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 
İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İlçe Başkanları, STK Temsilcileri 
ve Kadın çiftçiler katıldı.

Ekonomik Yatırımlar kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi 
paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanan yeni seraların yapımı, proje kapsamında yer alan 
tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, hayvansal 
ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolan-
ması yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal 
Ekonomik Altyapı Yatırım Kapsamında; Kırsal Turizm Yatırımları, 
Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, 
El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, Bilişim Sistemleri ve 
Eğitimi, hibe destekleri kapsamında değerlendirilir. 

Programa; Son başvuru tarihinden önce bakanlığımızın herhan-
gi bir kayıt sistemine kayıt yaptırmış olan gerçek ve tüzel kişiler 
başvuruda bulunabilir. Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, 
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa 

göre kurulmuş olanlar ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif  
ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler,  
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı  
yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülle-
ri tüzel kişilik olarak başvuruda bulunabilir. “İşletme ve KOBİ  
tanımı” dışındaki başvurular değerlendirmede reddedilecektir. 

Proje başvuruları 2 Ağustos’ta başlamış olup 14 Kasım 2019 
tarihine kadar gerçekleşecektir. Program ile ilgilenen gerçek 
ve tüzel kişi başvuruları önce elektronik ortamda www.tarimor-
man.gov.tr internet adresindeki KKYDP başvuru butonundan, 
daha sonra sözleşme aşamasında projenin gerçekleştirileceği 
ildeki il müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.”
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Üyelerinin ekonomik gücünü daha da artırmak hedefiyle Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı’na en çok proje yazan kurumların 
başında gelen Odamız, yeni bir proje daha başlattı. Geçtiğimiz 
gün MARKA Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle 2019 Teknik 
Destek Programı’na alınan, ‘Akıllı İhtisaslaşmanın Temellerini 
Oluşturarak Bölgemizdeki İmalat Sektörünün Dönüşümünü 
Başlatıyoruz’ projesi, imalat sektörünü hedef alıyor. 

Odamız adına Genel Sekreter Yardımcısı Adem Aykaç, MARKA 
adına Genel Sekreter Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun imzaladığı  
proje, Başiskele, Derince, Gölcük, İzmit ve Kartepe ilçeleri sınırları 
içerisinde bulunan, imalat sektöründe faaliyet gösteren Odamız 
üyesi 2 bin 29 adet firmayı hedef alıyor. Proje kapsamında;  
hedef bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebi-
lecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara 
açılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve bölgede  

inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi  
becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi amaçlanacak. Proje 
kapsamında, 2 bin 29 adet firmayı kapsayan ihtiyaç analizi saha 
anket çalışması da gerçekleştirilecek. 

3 ay uygulama süresi bulunan proje kapsamında ilk olarak; İmalat  
sektöründe faaliyet gösteren firmaların Akıllı İhtisaslaşma için 
gerekli ürün, üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerinin 
tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılması, Ar-Ge  
çalışmaları, markalaşma stratejileri, inovasyon yönetimi beceri-
leri ve tüm bu konulara ilişkin devlet desteklerine ulaşma konu-
sundaki farkındalıklarının irdeleneceği bir anket oluşturulacak. 
İhtiyaç Analiz Anketinin oluşturulmasına müteakip anketin 2 
bin 29 adet firmaya yüz yüze uygulanması sürecine geçilecek. 
Toplanan veriler, imalat sektörünü akıllı ihtisaslaşmaya yani  
teknolojik dönüşüme girmesinin temelini oluşturacak.

Ticaret İl Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi, Ahilik Haftası vesilesiyle  
meslekte 41 yılını dolduran esnaflar için plaket töreni  
düzenlendi. Düzenlenen programda 41 yılını dolduran 17  
esnafa plaketleri takdim edildi. İzmit Belediyesi Kültür 
Tepesi’nde düzenlenen programa, İzmit Belediye Başkanı 
Fatma Kaplan Hürriyet ev sahipliği yaparken, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, İKM Başkanı Murat 
Öztürk, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, İl Ticaret 
Müdür Yardımcısı Sultan Kurbanoğlu ve çok sayıda oda başkanı 
katılım sağladı. 

Programda esnaflara plaketlerini takdim eden Başkan Bulut 
yaptığı konuşmasında esnaflığın ve ahiliğin önemine de değine-
rek, “Esnaflık çok zor ve kıymetli bir meslek. Ahilik Geleneğinin 
unutulmaması için organizasyonda emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

HABERLER

Odamız İmalat Sektörü İçin
‘Akıllı İhtisaslaşma Dönüşümü’nü Başlattı

Başkan Bulut’tan 
Esnaflıkta 41. Yılını Tamamlayan Esnaflara Plaket
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut,  Kore Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ile görüşme gerçek-
leştirdi. 

Başkonsolos Jang’a, Kocaeli ekonomisi hakkında kapsamlı  
sunum yapan Başkan Bulut, uluslararası firmaların ürün ve  
hizmet tedarikini de Kocaelili esnaftan yapılması dileklerini iletti. 

Başkonsolos Jang, Kocaeli’de 20 Koreli firmanın faaliyet  
gösterdiğini ifade ederek, sorunlar ve çözüm önerilerini 
görüştü.

Moldova İstanbul Başkonsolosu Calin Gheorghita, Odamızı 
ziyaret ederek, Kocaelili iş insanlarını 8-9 Kasım 2019 
tarihlerinde bölgedeki yatırım fırsatlarını tanıtmak üzere düzen-
lenecek olan Yatırım Forumu’na davet etti 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Moldova 
İstanbul Başkonsolosu Calin Gheorghita ile danışmanı Tatiana 
Çelebi’yi ağırladı. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, Ömer Efe, 
Yusuf Ziya Uludüz ve Kocaelili iş insanı Adnan Uçar’ın yer aldığı 
ziyarette, iki ülke arasındaki ticari işbirlikleri görüşüldü. 

Konuklarına, Odamız ve Moldova ile ticaret bağları hakkında  
bilgi veren Başkan Bulut, Oda olarak öncelikli hedeflerinin, 
üyeleri daha fazla dış pazara ulaştırmak olduğunu söyledi. 
Bu kapsamda İhracat Atağı projesini başlattıklarını açıklayan  
Başkan Bulut, proje kapsamında yapılan çalışmalardan  
bahsetti. Moldova İstanbul Başkonsolosu Calin Gheorghita, 
8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Moldova’da özerk bir bölge olan 
Gagavuzya’da Yatırım Formu düzenleyeceklerini ifade ederek, 
Kocaeli iş insanlarını davet etti. Ayrıca görüşmede, Ankara 
Büyükelçiliği’nde kurulan Ekonomi Ticaret Bürosu hakkında  
bilgi veren Başkonsolos Gheorghita, bu büronun iki ülke iş  
insanlarını birbirine daha fazla yakınlaştıracağını ifade etti.

Kore Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu ile Görüşmeler

Moldova İstanbul Başkonsolosu’ndan
Odamıza Davet
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Odamız, dış pazarları Oda üyeleriyle tanıştırmaya ve  
yakınlaştırmaya da devam ediyor. Bu kapsamda ülke  
bilgilendirme toplantıları düzenleyerek adeta ülkeleri  
üyelerinin ayağına getiren KOTO, son olarak ‘Özbekistan  
Ülke Bilgilendirme Toplantısı &Türkiye İçin Yatırım Fırsatları’ 
konulu toplantı düzenledi. Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Özbekistan  
Ankara Büyükelçiliği Başkatibi-Ticaret Ateşesi Azizbek 
Salahiddnov, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Danışmanı 
Abdülmelik Tuçibayev ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Ahmet Küçükaslan, 
ülkeyle ticari partner olmanın yollarını ve fırsatlarını anlattı. 
İlginin yoğun olduğu toplantıda, İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı-KOTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi 
Nurhayat Güldüren, Meclis Üyemiz aynı zamanda Odamız 
Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Serkan Akyıldız da yer aldı. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, daha fazla ticari  
işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, “Türkiye ve Özbekistan, 
Avrasya’nın birbiri için her zaman önem taşıyan iki önemli  
ülkesidir. İki ülke arasında son yıllarda gelişme gösteren 
siyasi ve ekonomik ilişkiler iş dünyası tarafından işbirliği  
potansiyelinin keşfedilmesi sürecini de başlattı. Bu sürecin  
sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi için işbirliği  
alanlarının çeşitlendirilerek geliştirilmesi kadar ticaret için 
görüşme kanallarının da artırılması gerekiyor. Ticaret hacminin 
gelişmesi ve genişlemesi için karşılıklı güven ortamının daha 
da güçlendirilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi ve şeffaf, samimi  
ilişkilerin sürdürülmesi önem arz ediyor. Bu sebeple Özbekistan 
özelinde tüm ülke bilgilendirme programlarını oldukça  
önemsiyoruz. Bizim açımızdan ikili ticarette makasın daralması 
için katma değerli ürünlerin ticaretinin yanı sıra Özbekistan’da 
faaliyet gösteren firmaların alternatif pazarı olmak için  
girişimlerde bulunmalıyız. Özbekistan ülke yetkililerine bundan  
sonrası için de işbirliğinin gelişmesi adına ortak çalışmalar  
yapılması için üyelerimiz ile birlikte hazır olduğumuzu belirtmek 

istiyorum” ifadelerine yer verdi. 

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi-Ticaret Ateşesi 
Azizbek Salahiddnov, 1991 yılında Özbekistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu ve bu nedenle ülkenin  
gönlünde çok ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, ‘Yeni 
Özbekistan’ tanımı altında ülkesini anlattı. “Yatırımcılar için 
kapılarımızı açıyoruz” ifadelerine yer veren Salahiddnov, 
“Özbekistan’da yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Şevket Mirziyoyev yeni reformlar açıkladı. Yatırımcılar 
için kapılarımızı açıyor, imtiyazlar ve vergi muafiyetleri  
veriyoruz.  Serbest bölgeler açıyoruz. Özbekistan Orta Asya’nın  
tam ortasına yerleşmiş bir ülke. 

En önemli geçim kaynağı tarım. Tekstil ve sanayi sektörleri 
de çok gelişiyor. Tekstilde Türk işadamları en büyük  
konfeksiyon fabrikalarına sahip. Şuana kadar Özbekistan’da 
1081 tane Türk şirket açıldı. En son 6 ay içinde 250’den fazla Türk  
serbest şirket açıldı. Bu rakamlar bizi çok sevindiriyor. 
Türkiye kardeş ülke. Türkiye’nin tecrübesi Özbekistan için çok  
önemli. Bu yıl Özbekistan’da aktif yatırımlar yılı. Hepiniz için çok  
fırsat var. Küçük yatırımcı için de büyük yatırımcı için de cazip  
imkanlar var. Yatırımlara hepinizi davet ediyoruz” dedi. 
Akabinde, Özbekistan’ın kapsamlı tanıtım videosu izlendi. 

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdülmelik 
Tuçibayev ise sunumunda, yatırımcılara özel teşvikleri  
açıklayarak, “Özbekistan yatırımcı, ticaretçi iş insanı dostu ve 
her açıdan ticareti destekleyen bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
stratejik ortağı olan yeni Özbekistan’dan bahsediyoruz. 
Özbekistan Orta Asya’nın tam merkezinde bulunan bir ülke 
ve Orta Asya’nın tüm ülkeleriyle sınır paylaşmaktadır. Stratejik 
bir ülke… Orta Asya’da iş yapmak isterseniz tüm ülkelere  
kolay ulaşabilirsiniz. Özbekistan Orta Asya nüfusunun yarısının  
yaşadığı bir ülke. Pamuk, tarım ve buğday çok önemli. 
Sağlam ve istikrarlı bir yönetim sistemi vardır. Yatırımcı dostu  
politikalar uygulamaktadır. Özbekistan tabi kaynaklar  
bakımından çok zengindir.

Özbekistan ile İş Yapma Fırsatları 
Odamızda Anlatıldı
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Kentin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yön veren kurum 
ve kuruluşlarla yakın diyaloglar içinde olan Odamız, demokrasi-
mizin olmazsa olmazı siyasi partilerle de bir araya geliyor.

Bu kapsamda Saadet Partisi İl Başkanlığı ve İyi Parti Kocaeli İl 
Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’a; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf 
Erenkaya eşlik etti.

Heyet, ziyaretlerde hem Kocaeli’nin ekonomik gündemi  
üzerine sohbet gerçekleştirdi hem de ‘hayırlı olsun’ dileklerini  
iletti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da, Odamızın 
bu kentin tüm sorunlarına üst düzey duyarlılık gösterdiğini  
ve göstermeye devam edeceğini vurgulayarak, “Odamızın  
birincil görevi üyelerimize hak ettiği kalitede hizmet ve bilgi  
üretmek, ikinci en önemli görevi ise kentimizin ekonomik  
menfaatlerini gözetmek ve muhafaza etmektir. TÜPRAŞ 

Genel Merkezi’nin taşınma konusu kentimizin çok önemli bir  
yarasına dikkat çekmiştir. Genel Merkezi il dışında olan ya da  
taşımayı düşünen tüm firmalara çağrımızı yapıyoruz. ‘Kocaeli’de 
kalın. Üretiminizi de, yönetiminizi de buradan yapın. Kent hem  
ekonomik, hem de kültürel olarak kazansın’ diyoruz. Bu konu 
önceliklerimiz arasında. Üzerine gitmeye devam edeceğiz. 
KOTO olarak Kocaeli’nin her noktasında hizmet ve değer  
üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Üretim, imalat yapmak isteyen için hammadde eksikliği  
söz konusu değildir. Zengin bir ülkedir. Tarım ve sanayi  
gelişmiştir. Teknoloji açısından da ilerlemeler söz konusudur. 
Ulaşım rahattır. Ekim ayı itibariyle direkt Buhara’ya Sabiha 
Gökçen’den uçabileceksiniz. Özbekistan’da üretim maliyeleri 
çok düşüktür. Sıcak su, doğalgaz, elektrik, işçi maaşları, Türkiye 
ile kıyasladığınızda çok ucuzdur. Özbekistan’ın, Bağımsız 
Devletler Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşması var. Bu  
bölgelere iş yaptığınızda gümrük ödemesiz ihracat ve ticaret  
yapabilirsiniz. Bankacılık sektörü de gelişmekte. Gelir elde  
ettiğiniz zaman dövize çevirip yurtdışına gönderebilirsiniz. 

Vergiler değişkenlik göstermekte. Genel olarak, geçen hafta  
güzel bir gelişme oldu. Katma değer vergisi yüzde 20 iken  
yüzde 15’e kadar indirildi. Bu yatırımcıları ve işadamlarını 
desteklemek amacıyla izlediği bir reform. Cazip olan bölgeler 
serbest ekonomi bölgeleri. Buralarda vergiler sıfırdır. İmalat 
yapmak için ekipman getirdiğiniz zaman gümrük ödemesi  
vermezsiniz. Herhangi bir vergi de vermezsiniz. Serbest  
ekonomi bölgeleri var. Geçen ay 2 kararnameyle yeni serbest 

bölgeler daha kuruluyor. Neredeyse her vilayette serbest  
ekonomik bölgeleri bulunuyor. Eczacılık sektörüne özel serbest 
ekonomi bölgeleri bulunuyor. 

Güzel olanaklardan biri daha sizin yatıracağınız yatırıma göre 
teşvik sağlanmakta. 300 bin dolardan 3 milyon dolara kadar  
yatırım yaptığınız zaman 3 yıla kadar, 3-5 milyon dolar yatırım  
yaptığınızda 5 yıla kadar, 5-10 milyon dolar yatırım  
yaptığınızda 7 yıla kadar, 10 milyondan fazla 12,5 milyon  
dolar yatırım yaptığınız zaman 10 yıla kadar tüm vergilerden ve 
tüm gümrük ödemelerinden muafiyet söz konusu. İş kurmayla  
ilgili çok güzel gelişmeler var. Ülkemizde Kamu Hizmetleri  
Ajansı faaliyet göstermekte ve oraya internetten  
başvurabilirsiniz. Yarım saat içerisinde kendi şirketinizi kurabil-
mektesiniz dedi. Konuşmaların ardından katılımcıların soruları 
yanıtlandı. Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi-Ticaret 
Ateşesi Azizbek Salahiddnov, Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz’a, ülkeye özel yöresel kıyafet takdim 
etti. Program, Özbek pilavının ikram edilmesiyle sona erdi.

Odamızdan Partilere Ziyaretler
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı 
Aydın Ünlü ve yönetimini ağırladı. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe ve Mehmet Akif Şen’in de yer 
aldığı ziyarette, MHP il yöneticileri de Başkan Ünlü’ye eşlik etti. 

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bizler MHP 
Kocaeli teşkilatları olarak program dâhilinde STK ziyaretleri  
yapıyoruz. Bugün de KOTO Başkanımız Sayın Necmi Bulut ve 
ekibini ziyaret ederek programımızı başlatıyoruz. MHP olarak  
Kocaeli Ticaret Odası’nı çok önemsiyoruz. Uzun yıllar siyaset 
yapan bir il başkanı olarak Kocaeli için KOTO’nun ne kadar 
önemli olduğunu her yerde vurguluyoruz. Her zaman da KOTO 
Başkanımız Sayın Bulut ve ekibini yakından takip ediyoruz, 
yaptığı çalışmaları beğeniyoruz. Tarih itibariyle de yapılacak 
her türlü çalışmaların yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. 
KOTO Başkanımız Necmi Bulut Kocaeli’nin önemli bir değeridir. 
MHP’nin de bir özelliği vardır; biz değerlerimize sahip çıkan bir 
partiyiz. Hem KOTO Başkanımız Bulut’a hem ekibine de sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Samimi karşılama dolayısıyla 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı 
Aydın Ünlü ve yönetimine teşekkür ederek başladığı konuş-
masında, “Hoş geldiniz. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür  
ediyoruz. Öncesinde Sayın Genel Başkana geçmiş olsun  

dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kendisi Türk siyaseti açısından 
çok önemli bir isim. Biz, tüm siyasi partilerimizde olduğu 
gibi Milliyetçi Hareket Partisi ile de diğer partilerimizle de 
STK’larımızla da hep bir arada olmaya önem gösteriyoruz. 
Odamızın 16 bin üyesi var. Bunu temsil ettiğimize inanıyoruz 
ve bu şekilde davranmaya özen gösteriyoruz. Güzel diyaloglar 
kurmanın, Odamız için faydalı çalışmalar üretmenin amacında-
yız. Bunu da sağladığımızı görüyoruz. Her şeyden önce güçlü 
diyalogdan yanayız. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın 
Ünlü’ye bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde Ahilik Kutlama 
Komitesi Başkanı ve Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ticaret 
İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları 
Başkanı Kadir Durmuş, Odamız Genel Sekreter Yardımcısı 
Adem Aykaç ve Ahilik Kutlama Komitesi üyeleri, Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy’a ziyaret gerçekleştirdi. 

Vali Aksoy ziyarette yaptığı konuşmasında, “Ahilik haftası  
kapsamı içerisinde esnafımızın her yıl geleneksel olarak  
kutlama programı kapsamında yaptığınız ziyaretiniz için  
teşekkür ediyorum. Esnaflarımız toplumumuzun önemli bir 
kesimini oluşturuyor. Ülke ekonomisine, ülke istihdamına çok 
önemli katkılar sunan bir kesimdir. Onların geleneksel kültürün 
yaşatılmasında çok önemli katkıları var. Mesleklerin bir sonraki  
kuşağa aktarılmasında çok önemli geleneksel faaliyetleri  
yürütmeleri söz konusudur. Ahiliğin temel felsefelerini  
benimseyip, esnafımızın bu çerçevede hareket etmesi toplum  
olarak hepimizin önemli beklentileri arasında yer almaktadır.  
Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de esnaflarımız güzel  
çalışmalarına devam etmektedir. Temennimiz bu güzelliği 
daha sonraki kuşaklara da geleneksel değerlerimizi koruyarak  
aktarabilmektir” dedi. 

Konuşmaların ardından Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, 
Vali Aksoy’a, İlin Ahisi Şevket Önen, Kalfası Doğukan Şimşek ve 
Çırağı Murat Soylu’yu tanıtarak, kabullerinden dolayı teşekkür  
etti ve daha sonra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzasıyla  
gönderilen teşekkür belgelerini İlin Ahisi Şevket Önen, Kalfası 
Doğukan Şimşek ve Çırağı Murat Soylu’ya takdim etti.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’den 
Odamıza Ziyaret

Ahilik Kutlama Komitesi 
Vali Aksoy’u Ziyaret Etti
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Sigorta Acenteleri Grubu’nun yer aldığı Odamız 22. Meslek 
Komitesi, trafik sigortasının aracın noter satışından sonra 15 
gün süreyle devam ettiğini açıklayarak, bunun aksi yönde çıkan 
haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Odamız 22. Meslek Komitesi konuyla ilgili yaptıkları ortak  
açıklamada, ikinci el araç satışlarında, satın alınan aracın trafik  
sigortasının noter satış tarihinden itibaren 15 gün süresince 
aracın yeni sahibi tarafından kullanılabileceğini belirterek, 
“Noter kanalıyla araç satışı yapıldığı zaman, eski araç sahibinin  
trafik sigortası sona eriyor ve gün esasına göre ilgili sigorta 

şirketi tarafından prim iadesi yapılıyor. Aracın yeni sahibinin 
ise, 15 gün içerisinde almış olduğu araç için trafik sigortası 
yaptırması gerekiyor. 15 gün süre ile kullanımı uygulamasının  
kalktığına yönelik hatalı haberler gündemi meşgul ediyor. 
Yönetmeliğinde 15 günlük sürenin geçerli olduğuna ilişkin  
hükümler aynen muhafaza edilmektedir. Haberler gerçeği 
yansıtmamaktadır. 15 günlük sürenin devam ettiğini, ama araç 
satın alan vatandaşlarımıza araç alımı yapıldığında biran önce 
sigorta acentesine müracaat edilerek aracın trafik sigortasını 
yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, Odamız başta olmak üzere tüm esnaf ve ticaret 
odalarının katkılarıyla 16-22 Eylül Ahilik Haftası kapsamında 
program düzenlendi. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen 
programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Kocaeli İl 
Müftüsü Sinan Cihan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Yaşar Çakmak, Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir 
Durmuş, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Ticaret Müdür 
Yardımcısı Sultan Kurbanoğlu, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali 
Özel, Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Adem Aykaç ve Oda 
Başkanları katılım sağladı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösteri-
sinin ardından Kur-an- Kerim tilaveti gerçekleşirken, etkinlik, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Bu 
kapsamda Odalar Milli İrade Meydanı’nda ürünlerini sergile-
dikleri stantlar açtı. Odamızın standını ziyaret eden protokol 
ve ziyaretçilere, Oda’nın kentin ekonomik ve ticari gelişimi için 
oluşturduğu yayınlar takdim edilerek çalışmaları anlatıldı.

HABERLER

KOTO Sigorta Acenteleri Komitesi: 
Araç Satışında Trafik Sigortası 15 Gün Devam Ediyor
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Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu Odamız, yeni 
sezonda da hep Kocaelispor’un yanında. Geçtiğimiz 
sezon Oda adına alınan kombine kartlarla  
takımımızı hiçbir maçta yalnız bırakmayan Odamız, 
tüm meclis ve komite üyelerini Kocaelispor maçında 
buluşturmuş, büyük bir enerji oluşturmuştu. 
Odamızın tüm sektörlere hitaben düzenlediği 
toplu maç izleme organizasyonu bu sezon da devam  
ediyor. KOTO ailesi, 7 Eylül 2019 Cumartesi günü 
saat 19.00’da Fethiyespor ile mücadele eden  
takımımızı yine Kocaeli Stadyumu’nda yalnız  
bırakmayarak, meclis ve komite üyeleriyle birlikte 
maçı hep birlikte tribünden izledi.

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başkan Bulut ve  
yönetimin Kocaelispor’a desteğinin kendilerine güç verdiğiniz 
belirtirken, “Bugünlere gelmemizde bizim için anlamlı ve önemli 
olan destekleriniz için teşekkür ederim” dedi. 

Antrenman öncesi yeşil-siyahlı futbolculara konuşan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Bu sezon ligde zorlu bir 
mücadele içinde olduğunuzu biliyoruz. Her hafta maçlarınıza  

gelerek size tribünden destek veriyoruz. Sizlere inanıyoruz. 
Sezon sonunda şampiyonluğu kazanarak Kocaeli’nin en güçlü 
markası Kocaelispor’u daha iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyo-
ruz” dedi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut ve Yönetiminin 
Kocaelisporlu futbolculara baklava armağanından sonra  
yeşil-siyahlı ekibin kaptanı Burak Süleyman da Başkan Bulut’a 
adının yazılı olduğu forma armağan etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki heyet, şampiyonluğa oynayan gururumuz Kocaelispor’u,antrenmanda 
ziyaret ederek başarılar diledi. Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Teknik Direktör Engin Korukır ve aynı zamanda Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kocaelispor Yöneticisi Murat Barış tarafından karşılanan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp 
Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve Meclis Üyesi Veli Başkurt, antrenman öncesi 
Yeşil-Siyahlı futbolcularla buluştu.

Odamızın Kocaelispor Maç Organizasyonu
Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Odamızdan Kocaelispor’a 
Moral Ziyareti
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15. Meslek Komitesi’nin KBB Genel Sekreteri 
Gündoğdu ile P Plaka Görüşmesi

4, 9, 16 ve 20. Meslek Komiteleri
Gıda Fuarı’nı Ziyaret Etti

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 15. Meslek 
Komite Başkanı Handan Kümeli, Komite Başkan Yardımcısı Eray 
Camgöz ve Komite Üyesi İsmail Aydemir’in yer aldığı Odamız 
heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir 

Gündoğdu ile görüşme gerçekleştirdi. Özel okulların sorunları 
ve çözüm önerilerine ilişkin gerçekleşen görüşmede; P Plaka 
servis taşımacılığında yaşanan sorunlar ele alınarak geliştirilebi-
lecek ortak projeler detaylandırıldı.

Kafe, Pişmaniye ve Hazır Yemek Grubu’nun yer aldığı  
16. Meslek Komitesi ile Konaklama ve Restoranlar Grubu’nun 
yer aldığı 20. Meslek Komitesi’nin ortak organizasyonuyla 
 gerçekleşen fuar ziyaretinde Odamız üyeleri; gıda ürünlerini 
hammadde olarak alan, işleyen, ambalajlayarak ülkenin her  
yanına ulaştıran dev sanayisi ile gıda ihracatında da en önemli 
kent konumunda olan gıda sektörünün ulusal ve uluslararası 
alıcılarıyla bir araya geldi. 

Fuarda ayrıca, Polonya, İngiltere, Amerika, Bulgaristan, 
Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, 
BAE, Ukranya, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, 
Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, Kıbrıs, Arnavutluk, 
Almanya ve İtalya’nın da olduğu alıcılar yer aldı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un da katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, birden fazla şubesi olan market firma-
larının temsilcilerine özel destekler anlatıldı.

Başkan Bulut, yaptığı açılış konuşmasında, Odamızda 22 
meslek komitesi olduğunu ancak daha etkin olması açısından 
tüm toplantıları zümre zümre gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
“Amacımız önce Kocaeli tüccarının sonra da Kocaeli ekonomisi-
nin büyümesi” dedi.

Akabinde, Fiba Banka İzmit Şubesi Müdürü Güvenç Kocabaş, 
bankanın market firmalarına sunduğu Alışveriş Kredisi ile ilgili 
bilgi verdi. Odamız yetkilileri tarafından KOSGEB başta olmak 
üzere kamu destek ve hibeleri ile ilgili bilgi aktarıldı. Toplantı, 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Yerel 
Üretici, Yerel Esnaf Buluşması’ yapılması ve bu toplantıların her 
ay düzenli olarak gerçekleştirilmesi kararının alınmasıyla sona 
erdi.

Odamız, zincir şubeye sahip marketçi üyelerine yönelik destekler bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Odamız 4., 9.,16 ve 20. Meslek Komiteleri, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti. 

Zincir Market Firmalarına 
Özel Destekler Toplantısı
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Tarım ve Hayvancılık Grubu’nun yer aldığı Odamız 4. Meslek 
Komitesi, KOTKO Toptancılar Sitesi’nde üye ziyaretleri  
gerçekleştirdi. 

4. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Akcan, Meclis Üyeleri 
Adnan Sancak ve Şahin Caner Kanyılmaz’ın yer aldığı heyet, 
Nalbantoğlu Peynircilik Gıda, İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi yetkilisi Özkan Nalbantoğlu, Çenedağ Gıda Nakliyat  
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Zeki İbiş, 
Karaman Tavukçuluk Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi İzmit Şubesi yetkilisi Mustafa Karaman, Mimsunar 
Kuruyemiş yetkilisi Ahmet İpekdal, Kocaeli Şekerleme Sanayii 
yetkilisi Nail Öğütçen ile bir araya gelerek, Oda üye sertifikasını, 
Oda’nın ve komitenin çalışmaları ile ilgili bilgi sundu. 

4. Meslek Komitesi, ziyaretlerin süreceğini ifade etti.

zmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, 
Meclis Üyeleri Yaşar Kardaş, Süleyman Şen, 
Devrim Bal ve Mehmet Baştürk, Odamıza ziyaret  
gerçekleştirdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet  
Akif Şen ve Yusuf Erenkaya tarafından ağırlanan CHP’li 
Meclis Üyesi heyeti, Odamıza misafirperverlikleri  
dolayısıyla teşekkür etti. 

KOTO’nun, kentin ekonomi nabzını tuttuğunu ve kent 
adına yapılacak çalışmalarda Odamızın fikirlerini üst  
düzey derecede önemsediklerini ifade eden İzmit  
Belediye Başkan Yardımcısı Bulut, Odamıza kente sundukları  
katkı ve değerlerden dolayı teşekkür ederken, güzel işbirlikleri  
yapmayı arzu ettiklerini dile getirdi. KOTO’nun, Kocaeli’nin gerek 

ekonomik gerekse sosyal yönden gelişmesine katkı sunmak  
isteyen herkesin ortak buluşma noktası olduğunu ifade eden 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ise, Oda’ya ilgileri  
dolayısıyla teşekkür etti.

HABERLER

4. Meslek Komitesi’nin 
KOTKO Toptancılar Sitesi’nde 
Üye Ziyaretleri

İzmit Belediyesi Meclis Üyelerinden
Odamıza Ziyaret

İnşaat Malzemeleri ve Tesisat İşleri Grubu’nun yer aldığı 6. 
Meslek Komitesi’nin üye ziyaretleri devam etti. Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Atalay, Meclis Üyesi İbrahim İbrahimoğlu, 
Komite Başkanı Mehmet Akgüneş, Komite Başkan Yardımcısı 
Salih Türe ve Komite Üyesi Mehmet Uzuner’in iki heyet halinde 
gerçekleştirdiği programda, Nazar Yapı, Balçıklar Yapı, EKY 
Teknik ve Veysel Yapı Market firmaları ziyaret edildi. Firma  
yetkilileriyle görüşen heyet, Oda’nın ve komitenin çalışmalarıyla 
ilgili bilgi aktararak, sorun ve görüş önerilerini dinledi.

6. Meslek Komitesi 
Üye Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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İş dünyasının en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli  
eleman sorununa kaynağında çözüm üretmek amacıyla,  
nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Özel 
KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019-2020  
eğitim-öğretim dönemine özel bir törenle başladı. Okul  
bahçesinde yapılan törende Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Murat 
Barış, Yusuf Erenkaya ve Meclis Üyesi Muhammet Ertürk ve  
aileler, iş dünyasının gelecek teminatı öğrencileri yalnız  
bırakmazken, Okul Müdürü Coşkun Cebeci ile başarılı  
eğitmenleri örnek bir ev sahipliği yaptı. 

Tören, 9. Sınıflar okul birincisi Elvannur Kalender’in açılış konuş-
masıyla başladı. Akabinde, okuldan mezun olan ve Marmara 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mühendisliği Bölümünü kaza-
nan Hasan Koçak, KOTO’ya bu eğitim imkanlarını sunduğu için 
teşekkür ederken, öğrenci arkadaşlarına da tavsiyelerini iletti.  

Okul Müdürü Coşkun Cebeci konuşmasında yeni dönemle  
hazırlıklarından bahsederek, “Sizler yaz tatilindeyken bizler 
yine boş durmadık ve başarılarınızı pekiştirmek için birçok  
özel hazırlık yaptık. Bu yıl yine KOTO okulunun yılı olacak. 

144 yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Daha ilk günden şanslı  
olduklarını hissedecekler. Toplam öğrenci sayımız 474’e  
ulaştı. Tüm öğrencilerimize başarılı bir dönem diliyorum” dedi. 
Akabinde eğitimci kadrosunu öğrencilere ve velilere tanıttı.

Törenin son konuşmasını yapan Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “Geçtiğimiz dönem 
bizler için çok özel bir yıldı. Nitelikli eleman yetiştirmede rol 
model olan okulumuz ilk kez mezun verdi ve bir kısmı istihdama  
katılırken önemli bir kısmı da iyi üniversitelere yerleşti.  
Okulumuzun eğitim kalitesi bir kez daha örnek olurken 
bu yıl aramıza yeni öğrencilerimiz katıldı. Sevgili öğrenciler  
hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, okulumuz sadece akademik  
eğitim veren bir okul değil. Sizleri sosyal, akademik ve  
iş kariyerinize hazırlayan adeta bir kampüs. Yeni gelen  
arkadaşlarınıza da ağabeyleri - ablaları olarak temel  
değerlerimizi çok iyi aşılayacağınıza inanıyor, sizleri önce  
öğretmenlerinize sonra birbirinize emanet ediyorum. Biz ise 
KOTO olarak her zaman sizlerin yanında olacak, çabalarınızı  
başarıyla taçlandırmanız için elimizden gelen tüm desteği  
sunacağız. Hepinize iyi bir eğitim öğretim dönemi diliyorum” 
dedi.

Özel KOTO AOSB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
Yeni Dönem Açılışında; Gurur ve Coşku Bir Arada
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Kadın Kooperatiflerinin 
Artırılması Çalışmaları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığında imzalanan “Kadın 
Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü” ve belirlenen 
uygulama esasları doğrultusunda il düzeyinde kadın koope-
ratiflerinin güçlenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması  
faaliyetlerini sürdürmekte, Kocaeli’de kooperatiflerde kadın  
üyelerin artırılması ve kadın kooperatifi kurulması ile ilgili  
altyapı çalışmaları yürütülmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığında imzalanan ‘Kadın 
Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’ ve belir-
lenen Uygulama Esasları doğrultusunda il düzeyinde kadın  
kooperatiflerinin güçlenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlan-
masına yönelik çalışmaları koordine etmek üzere geçtiğimiz  
aylarda “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. 

Çalışma gurubunun Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
son toplantısında alınan karar üzerine 11 Eylül 2019 günü  
“Kadın Kooperatifçiliği” konulu bir eğitim programı 
 gerçekleştirildi. Eğitim protokol konuşmalarıyla açıldı. 

Eğitimde katılımcı kadın grubuna “Kooperatifçiliğe Giriş, 
Markalaşma, Pazarlama, E-Ticaret, Kadın Kooperatifleri için 
Destek Ve Teşvik Mekanizmaları” konularında Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü’nden Ticaret Uzmanı Memnune Sıla  
ÜLTANIR tarafından sunum yapıldı. ÜLTANIR başarılı kadın  
kooperatiflerinden örnekler verdiği sunumunda katılımcılara  
iki video izletti. Ayrıca, Kocaeli İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü 
Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Fatma KARAYEL tarafından 
“Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı” 
kapsamında kırsal kalkınma destekleri hakkında katılımcılara 
bilgilendirme yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 
yerel düzeyde gerekli çalışmaların yapılabilmesi  
amacıyla Kocaeli Valiliği başkanlığında Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sekretar-
yalığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 
Komisyonu” “Kadın Dostu Kent” çalışmaları  
kapsamında Odamızın da içimde yer aldığı 
Kadının Ekonomik Hayata Katılımı Alt Çalışma 
Grubu olağan toplantısı Odamız ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Odamızın yeni projesi “KOTO İstihdam”, iş arayanları  
işverenlerle, personel arayanları ise nitelikli iş gücüyle  
buluşturuyor. Üye işverenlerin bizzat oluşturduğu ilanlar, 
nokta atışı istihdam fırsatı sunuyor. Web sayfamızda faaliyete  
başlayan KOTO İstihdam uygulaması ile işe en uygun personeli 
bulmak için iş ilanınızı Kocaeli Ticaret Odası bünyesinde  
yayınlayabilir; iş arayanların sizlerle iletişime geçmesini  
sağlayabilirsiniz.  

 
İlan vermek için;

 http://koto.org.tr/ilan-ver bağlantısını tıklayınız.

KOTO İstihdam’a Katıl: 
Hem İş, Hem Çalışan Bul…
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KOTEV Eğitimleri Devam Ediyor
Odamızın iş ve sosyal hayata dair ücretsiz eğitim üssü KOTEV’in Eylül ayı eğitimlerine 
kayıtlar başladı. Özellikle iş yaşamında ‘başarı’ odaklı eğitimlerin yer aldığı KOTEV’in ücretsiz 
programlarına katılmak isteyenler KOTO’nun resmi web sitesi http://e-koto.org/Kotev/ 
bağlantısını kullanarak kolayca kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 
No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.

KOTEV Eylül ayı eğitim takvimi şöyle gerçekleşti;

· Marka/Patent Eğitimi  
  17 Eylül 2019 Salı (17.00-20.00)

· Stratejik Planlama ve Müşteri İlişkileri (CRM) Eğitimi 
  19- 20 Eylül 2019 (17.00-20.00)

· Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Eğitimi
  25-26-27 Eylül 2019 (17.00-20.00)

Kart sahipleri; Dünya çapında Visa ve Mastercard logosu
taşıyan tüm noktalarda kartlarını  ödeme  aracı olarak
kullanabilirler. Türkiye çapında 300.000’i aşkın Maximum üye
işyerinde 12 aya varan taksit avantajından yararlanabilir,
yaptıkları alışverişlerden MaxiPuan kazanabilir ve kazandıkları
puanları Maximum üye işyerlerinde kullanarak, Maximum
dünyasının puan, taksit ve indirim avantajlarının tamamından
yararlanabilirler. Her ay sektörün önde gelen firmalarıyla
düzenlenen kampanyalardan yararlanabilirler.

Kocaeli Ticaret Odası üyelerinin iş seyahati, konaklama, akaryakıt alımı gibi harcamalarının yanı sıra, şirketlerine ait tüm ticari mal 
ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış Maximum özellikli ticari kredi kartı ürünüdür.

• Departman Yapısı
Firmalar, farklı departmanları için istedikleri sayıda grup oluştu-
rabilmekte ve her departman/grup altındaki kartların özellik ve 
farklılaştırabilmektedir.
• Raporlamalar
Kart bazında icmal ve ekstrelerin yanı sıra, departman bazında har-
cama raporu, genel rapor ya da limit raporu gönderilebilmektedir.
• Hesap Özeti Erteleme
Hesap özeti borcunun, asgari tutar dışında kalan kısmının tamamı 
ya da bir bölümü bir sonraki hesap özetine ertelenebilmektedir.
• Limit Yapısı
Kart sahiplerinin harcama tutarı sadece kendilerine tanımlanmış 
limit ile kısıtlanabileceği gibi, tüm departman limitine kadar da har-
cama yapılmasına izin verilebilmektedir.
• Sonradan Taksitlendirme
Peşin alışverişler, alışveriş işlemini izleyen ilk hesap kesim tarihine kadar sonradan 12 aya varan vadelerde taksitlendirilebilmek-
tedir.
• Taksitli Nakit Avans
Firmaların acil nakit ihtiyaçları için 12 aya varan vadelerde Taksitli Nakit Avans çekilebilmektedir.
• Nakit Avans Limiti
Departman bazında tanımlanmış limitin belirli bir oranında ya da firma tarafından belirlenen bir tutarda nakit çekim limiti tanım-
lanabilmekte ve kart bazında söz konusu yetkiler farklılaştırılabilmektedir.
• Vadelendirme
Peşin alışverişler hesap kesim tarihine kadar 3 aya varan vadelerde ötelenebilmektedir.
• E-Ticaret
E-Ticaret sitelerinden 3D Secure veya BKM Express ile güvenli alışveriş yapılabilmektedir.

KOTO Kart 
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ÜLKE RAPORU

Almanya - Ülke Etüdü

Almanya, 357 bin km²’lik yüzölçümü ve 83 
milyona yaklaşan nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük 
ülkelerindendir. Ülke, nüfus bakımından Avrupa 
Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu’ndan sonra ikinci 
sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Almanya 
16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB 
içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari 
ve teknolojik yapısıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde 
kilit aktörlerden biridir.

Almanya’da 2019 yılı verilerine göre 83 milyona yaklaşan nüfusun 18,6 milyonunu göçmen kökenli vatandaşlar ve yabancılardan 
oluşmaktadır. Nüfusun % 49’u erkek, % 51’i kadındır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 82’dir. Nüfusun % 8,8’i 
yabancılardan oluşmaktadır. Yabancı nüfusun yaklaşık %40’ını diğer AB üyesi ülkeler oluşturmaktadır. Yabancı nüfusun içindeki 
belli başlı milletler; Türk, İtalyan, Polonyalı, Yunan, Hırvat, Avusturyalı ve Bosna-Hersek’lidir.

Almanya ülkeler arası kıyaslamada, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ekonomisi ve ABD, Çin ve Japonya’dan sonra dünyanın 
dördüncü büyük ekonomisi durumunda. Alman ekonomisi sahip olduğu yüksek rekabet gücünü ve içinde yer aldığı küresel ağı, 
ileri düzey yenilikçi gücüne ve ihracat odaklı olmasına borçlu. Otomotiv sanayisi, makine ve tesis üretimi sanayisi, kimya sanayisi 
ile tıp teknolojisi gibi yüksek cirolu sektörlerde elde edilen yıllık cironun yarısından epey fazlası ihracat gelirlerinden oluşuyor.

Alman ekonomisi 2009 yılında, son 60 yılın en büyük gerilemesini yaşayarak yıllık bazda % 5 oranında küçülmüştür. Büyüme 
hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı özel tüketimdeki düşüş olarak gösterilmektedir. Bu düşüşün de, tüketicinin Avronun 
tedavüle girmesiyle birlikte fiyatların hızlı bir şekilde artmakta olduğu düşüncesiyle tüketim harcamalarını kısması, ücret artışlarının 
yavaşlaması ve istihdamdaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı ifade edilmektedir.

Halen ülke GSYİH’sinin sadece % 0,6’lık kısmını oluştursa da tarım, ormancılık ve balıkçılık Almanya’nın sosyal yapılanması 
bakımından önemini korumaktadır. Ülke gıdada % 70 oranında kendine yeterlidir. GSYİH içindeki payı hizmetler sektörü karşısında 
giderek küçülmekte olsa da imalat sanayi halen Almanya ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. 2017 yılında sanayi sektörü, 
Almanya GSYİH’sinin % 30,6’lık kısmını oluşturmuştur. Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Almanya’da neredeyse tüm 
sanayi mallarının üretimi yapılmakla beraber ülkenin sanayideki gücü ağırlıklı olarak taşıtlar, sermaye malları, kimyasallar ve beyaz 
eşya sektörlerinden gelmektedir. Almanya’nın en önemli doğal kaynağı kömürdür. Almanya dünyanın en büyük kömür üreticisidir.

Almanya’da ihracatın yarıdan fazlasını sermaye malları oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı ulaşım araçları ve bunların 
parçaları ve ilaçlar almaktadır. Bu ürünleri ilaç ihracatı izlemektedir. İthalatta önemli mal grupları makineler, ulaşım araçları ve 
bunların parçaları, petrol-doğalgaz ve ürünleri ve ilaçlardır.

Almanya’nın en fazla ürün ithalat gerçekleştirdiği ülkeler ÇHC, Hollanda, Fransa, ABD, İtalya, Polonya,
İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’dır. 

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu 
gözlenmektedir. Almanya 2018 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda 
Rusya Federasyonu ve Çin’in ardından üçüncü sırayı almıştır. En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai 
yıllar haricinde sürekli açık vermektedir. 2018 yılı verilerine göre Almanya ile dış ticaret açığımız yaklaşık 4,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

2018 yılında, Kocaeli ilinden Almanya’ya 662 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirilirken, Almanya’dan ithal ettiğimiz ürünlerin 
değeri 877 milyon dolara yaklaşmıştır. 2019 Ağustos ayı baz alındığında, Kocaeli’de Almanya sermayeli 40 firma bulunmaktadır. Bu 
firmalar makine imalat, sağlık, otomotiv yedek parça ve ambalaj sektörlerindendir.
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos 
ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat %1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos 
ayında %83,3 iken, 2019 Ağustos ayında %83,4 olarak gerçekleşti.

İhracat %1,6, ithalat %1,5 arttı

Dış ticaret açığı %1,2 arttı

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2019

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %1,5 azaldı, ithalat 
%0,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,8, 
ithalat %0,2 azaldı.

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar 
ile Birleşik Krallık, 641 milyon dolar ile Irak ve 617 milyon dolar ile ABD takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ağustos 
ayında 2 milyar 30 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 422 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 271 milyon dolar ile 
Almanya ve 823 milyon dolar ile ABD izledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,5 azaldı

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
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Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1’dir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,1’dir. Ağustos ayında yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,3’tür.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 artarak 13 milyar 161 milyon 
dolar, ithalat ise 15 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %84,5 oldu.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,1 oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 13 milyar 161 milyon dolar oldu

Ekonomik güven endeksi, Eylül 2019

Ekonomik güven endeksi 86 oldu
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 87,1 iken, Eylül ayında %1,3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki 
düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 55,8 değerine ve reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Eylül ayında hizmet 
sektörü güven endeksi 89,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 
ise 60,1 değerine yükseldi.

Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2019
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Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Eylül 2019
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Hizmet sektörü güven endeksi 89,3 oldu

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 89,1 iken, Eylül ayında %0,2 oranında artarak 
89,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %1,9 ve %1 artarak 
87 ve 85,4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise %2,2 azalarak 95,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %2,7 oranında artarak 97,6 oldu. 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi 
endeksleri sırasıyla %4,1, %1 ve %3,4 artarak 89, 105,8 ve 98,1 değerlerini aldı.

Sektörel Güven Endeksleri, Eylül 2019

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,5 iken, Eylül ayında %8,3 oranında artarak 
60,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi 
endeksleri sırasıyla %6,6 ve %9,4 artarak 44,4 ve 75,9 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Eylül 2019

İnşaat sektörü güven endeksi 60,1 oldu
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EKONOMİ

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %0,67 düştü

İnşaat maliyet endeksi aylık %0,62 düştü

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Temmuz 2019 [2015=100]

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,67 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,44 arttı. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi %1,04 düştü, işçilik endeksi %0,14 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %16,65, işçilik 
endeksi %25,87 arttı.

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,62 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,42 
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,99 düştü, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre 
malzeme endeksi %15,33, işçilik endeksi %25,75 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi, Temmuz 2019

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

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %0,49 düştü

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Temmuz 2019 [2015=100]

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Temmuz 2019 [2015=100]

İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Temmuz 2019  [2015=100]

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,49 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,08 arttı. Bir 
önceki aya göre malzeme endeksi %0,82 düştü, işçilik endeksi %0,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi %11,34, işçilik endeksi %25,31 arttı.
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

17.10.2019

22.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

18.10.2019

24.10.2019

27.10.2019

27.10.2019

Doğalgaz, Petrol, Enerji, Bilişim, Doğalgaz 
İşletmeciliği, Doğalgaz Teknolojileri

Tekstil, Giysilik Kumaş, Aksesuarlar

Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler

Eğlence, Aktivite, Spor Ekipmanları, Doğa 
ve Avcılık, Elektronik Oyunlar, Müzik 

Aletleri, Kurslar, Eğitim Merkezleri, Kültür, 
Sanat, Hobi, Hediyelik Eşya, El Sanatları

8. Doğalgaz Kongresi ve 
2.Doğalgaz Fuarı 

(INGAS 2019)

BURSA TEXTILE SHOW 
Bursa Giysilik Kumaş ve 

Aksesuarları Fuarı

YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı

Eskişehir Hobi, Spor, 
Hediyelik Eşya Fuarı 2019

İSTANBUL

BURSA

ANTALYA

ESKİŞEHİR

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER
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Başlıca Yurtdışı Fuarlar

FUAR TAKVİMİ

15.10.2019

16.10.2019

21.10.2019

26.10.2019

19.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

29.10.2019

Otomotiv ve Yan Sanayi

Plastik, Kauçuk Hammadde ve Makinaları

Yenilenebilir Enerji, Çevre Koruma 
Teknolojileri, Su Arıtma, İklimlendirme, vb.

Güvenlik Teknolojileri

24. EQUIPAUTO 
ULUSLARARASI OTOMOTİV 

VE YEDEK PARÇA FUARI

K 2019 FUARI

WETEX & SOLAR SHOW 
2019-21. Su, Enerji, 

Teknolojileri ve Çevre 
Fuarı

IACP 2019

FRANSA
PARİS

ALMANYA
DÜSSELDORF

DUBAİ
BAE

ABD
CHİCAGO

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER
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Türkiye

Romanya

Türkiye

Romanya

GIDA ÜRÜNLERİNİN İMALATI

SU YOLU TAŞIMACILIĞI

KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALAT

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM İLE AVCILIK VE İL-
GİLİ HİZMET FAALİYETLERİ

270 çalışanı ile Gaziantep / Türkiye’de bulunan Kadooğlu yemeklik yağ üreticisi, Ayçiçek yağı, mısır yağı, kızartma hurma olein 
yağını kaliteli ve iyi fiyatla üretmektedir. Thaila’dan ithalatçıları arıyorlar.
Ayrıca TOBB2B sitesine üye olarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Galati-Romanya merkezli bir şirket, Su taşımacılığı konusunda Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna limanlarında hizmet 
vermektedir. Konu ile ilgili nakliye acentesi hizmeti sunuyorlar. 
Ayrıca TOBB2B sitesine üye olarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

BDK Kimya firması sabun, gliserin, klor alkali, temizlik malzemeleri ve kozmetik tesisleri kurmak istiyorlar. Tüm dünyadaki 
projelerde yer alabileceklerini ifade ediyorlar.
Ayrıca TOBB2B sitesine üye olarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayçiçeği çekirdeği satan Romanya firması ürünlerinin teknik özelliklerini şu şekilde belirtmiş;
HO TEKNİK ÖZELLİKLER: ASİT YAĞI:% 86 NEM:% 9 KATKI:% 2
AYÇİÇEK TOHUMLARI ÖZELLİK: ASİT YAĞI:% 42-46% NEM:% 9 YARDIM:% 2
Ayrıca TOBB2B sitesine üye olarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

İŞBİRLİKLERİ
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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/


