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Odamız Talep Etti 
Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, Haziran ayı 
meclis toplantısında gündeme getirdiği, kredi kartı faizlerinin 
indirilmesi konusuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 
kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı üçüncü çeyreğinde uygulanacak 
azami faiz oranlarında değişikliğe gidildi. 1 Temmuz 2019 
tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı 
işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 
2,00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40, yabancı para 
cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi 
faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 
olarak belirlendi.

TCMB tarafından, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı 
sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları 
dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla 
karşılamalarının menfaatlerine olacağı bildirildi. Bu arada, 6 
Nisan 2019›da yayımlanan Resmi Gazete›de TCMB tarafından 
1 Nisan 2019›dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası 
cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi 
faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, 
yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak 
aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, yabancı para cinsinden 
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz 
oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un Haziran ayı meclis toplantısında da gündeme 
getirdiği; Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz 
oranlarının indirildiğini açıkladı.
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Odamız, Meclis, KGK ve GGK Üyelerini
İl Müdürleri ile Biraraya Getirdi

Ticarete doğrudan ve dolaylı etkisi olan tüm kurumların en  
yakın işbirlikçisi olan Odamız, Kocaeli Valiliği bünyesinde faaliyet 
gösteren il müdürlerini ikinci kez Odamızda bir araya getirdi. İlk 
buluşmada olduğu gibi ticaretle ilgili gelişmelerin en yetkililerce 
paylaşıldığı toplantıda, Kocaeli iş dünyası temsilcileri gerek  
genel, gerekse işkollarını ilgilendiren konularda görüş, öneri ve 
taleplerini de iletme fırsatı buldu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, 
Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe ve Murat Barış ile birlikte ev 
sahipliği yaptığı toplantıya; Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, 
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, Vergi Dairesi Başkanı 
Ayhan Yaman, Defterdarlık Dursun Ali Özel, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı 
Ayhan Zeren, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürü Bekir 
Yümnü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, İl Tarım 
ve Orman Müdürü Nuri Al, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim 
Tekoğul, TÜİK Kocaeli bölge Müdürü Zeki Bostancı, Doğu 
Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Musa 
Aydemir, İl Göç Müdür Vekili Mehmet Erkoç, İl Sağlık Müdürlüğü 
Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet 
Demirer, Odamız meclis üyeleri ile İl Kadın ve Genç Girişimciler 
İcra Kurulu üyeleri katıldı.  

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, buluşmaların iş dünyası için 
önemine değinerek, “İlimiz, ülkemiz ekonomisinin en önemli  
dişlilerinden birisidir. Hatta sağladığı katma değere  
baktığımızda, en önemlisidir. Bizim de Oda olarak en önemli  
görevlerimizden biri, bu katma değeri üreten üyelerimizin  
sektörlerindeki sorunlarının, taleplerinin takipçisi olmak,  
gerek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde, gerek diğer kent 
dinamikleri nezdinde bu sorunların çözümünü ilk elden  
ilgililere iletmek ve çözümünü aramaktır. Bu kapsamda il  
müdürlerimiz ve kamu yetkililerimiz bizim en önemli  
paydaşlarımızdır. Kendilerini, üyelerimizin sorunlarının çözümü  
noktasında her zaman destek aldığımız ve alacağımıza  
inandığımız makamlar olarak görüyoruz. İlimiz ve ülkemiz  
adına bu tarz toplantıların yaygınlaştırılması ve iş dünyasının 
talep ve beklentilerinin tartışılması son derece kıymetlidir”  
ifadelerine yer verdi.  Başkan Bulut’un konuşmasının akabinde il  
müdürleri, kurumlarıyla ilgili bilgiler sunarak, iş dünyasını  
ilgilendiren konularla ilgili açıklamalar yaptı. Ticaret İl Müdürü 
Veysi Uzunkaya, 2. El Otomotiv alış-satış yetki belgesi  
müracaatlarında son günün 13 Ağustos Salı günü olduğuna 
vurgu yaparken, emlakçıların ise yılsonuna kadar yetki belgesi 
alması gerektiğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet 
Kırılmaz da, imar affının 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıl-
dığı bilgisini verdi. Toplantı, meclis üyelerinin soru, talep ve  
görüşlerinin paylaşılmasıyla sona erdi.
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Odamızda sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen  
toplantılarda sorunlar tespit edilerek, hep birlikte çözüm  
önerileri geliştiriliyor. Bu amaçla düzenlenen toplantıların bir 
yenisi 5. Meslek Komitesi’nde yer alan Mobilya, Ağaç İşleri ve 
Ormancılık Sektörü için gerçekleştirildi. Odamız Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Barış’ın, Meclis Üyeleri Metin Sözer, Murat Aydın, 
Komite Başkanı Şaban Kulaksız, Komite Başkan Yardımcısı 
Seyit Orhan Kabasakal, Komite Üyeleri Abdullah Bostan 
ve Abdurrahman Şahinkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı  
toplantıya, sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantının 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Barış, Oda’nın 1 yıllık çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. 

“Sizleri Odanın hizmetlerinden daha çok faydalanmaya, 
KOTO çatısı altında güçlenerek büyümeye davet ediyorum”  
diyerek sözlerine başlayan Barış, “Kocaeli Ticaret Odası olarak  
gücümüzü etkin kullanarak üyelerimize yeni dış pazar  
alanları sunmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla hayata  
geçirdiğimiz İhracat Ofisi projesi şimdiden çok önemli ihracat 
haberleri vermeye başladı. Bizim sektörümüz de dış pazarlarla 
çok entegre bir sektör. KOTO’nun gücünden ve hizmetlerinden 
faydalanın, birlikte büyüyelim” dedi. Akabinde sektör sorunları 
ve çözüm önerilerine geçildi. 

Odamızda sektörlere dair sorunların ve çözüm önerilerinin sek-
tör temsilcileri tarafından tespit edildiği toplantılarda, hayata 
geçirilecek projeler yine ortak akılla belirleniyor. Bu kapsamda, 
20. Meslek Komitesi bünyesinde bulunan Özel Yurtlar Sektörü 
için istişare toplantısı düzenlendi.

HABERLER

‘Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Sektörü’
İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Odamızda Özel Yurtlar
İstişare Toplantısı Düzenlendi

Odamız 20. Meslek Komitesinden Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf 
Erenkaya, Meclis Üyesi Eray Bodur ve Komite Üyesi Kadriye 
Sarımeşe’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda, Kocaeli Özel Yurtlar 
Dernek Başkanı Davut Çevik ve çok sayıda yurt temsilcisi yer 
aldı. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Erenkaya, ortak sorunların, ortak çabayla daha 
kısa sürede çözüme kavuşturulacağına onan inancına vurgu  
yaparak, “KOTO olarak birlikte yönetime üst düzeyde hassasiyet  
gösteriyor, önem veriyoruz. Bu birlikteliğe destek vererek,  
görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 
Toplantıda görüşülen konular, rapor haline getirilerek, ilgili 
tüm kurumlarla paylaşılıp, çözümü için girişimlerde bulunula-
caktır. KOTO sorunları tespit edip, çözebileceğimiz en kıymetli  
kurumumuzdur” dedi. 

Akabinde görüş ve öneriler bölümüne geçildi. Özel yurt  
temsilcileri, “KYK Yurtlarında yatak kapasitesinin bir milyona  
çıkartılmasının planlandığını, söz konusu hedef devlete artı 
yük getireceğinden bunun özel yurtlar eliyle yapılmasının  

avantajlarını, böylelikle maliyetlerde yaşanacak düşüşün ülke 
ekonomisine katkısını, elektrik- su gibi konularda indirim  
anlaşması yapılması konusunu, yurtlara yapılan denetimleri, 
yurtların bağlı olduğu yönetmeliklerle ilgili ihtiyaç duyulan  
revizyonları, engelli öğrencilere özel yurt açılması gerekliliğini, 
öğrenci yurtlarına özel tanıtım broşürü hazırlanması ihtiyacını” 
görüşerek, değerlendirmelerde bulundu. 
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Vakıfbank’ın Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen 65’inci Olağan 
Genel Kurul Toplantısı sonrası Vakıfbank Genel Müdürlüğü  
görevine getirilen Abdi Serdar Üstünsalih, Odamıza ziyaret  
gerçekleştirdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un 
Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet 
Akif Şen, Ömer Efe, Murat Barış ve İbrahim Atalay ile birlikte 
ev sahipliği yaptığı görüşmede, Vakıfbank’ın Kocaeli genelinde 
görev yapan bölge ve şube müdürleri de yer aldı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli iş  
dünyası adına yeni görevinizin hayırlı, başarılarınızın daim  
olmasını diliyorum. Ziyaret programlarınıza iş dünyasının öncü 
kuruluşları olan Odaları da dahil etmeniz ve görüşlerimize 
başvurmanız, şehir ve ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi 
yolunda önemli bir adımdır. Ortak işbirlikleriyle, iş dünyasının 
finansmana erişim kanalları ve kaynakları daha zahmetsiz 
hale getirilirse, büyümenin önündeki engeller büyük oranda 
aşılmış olur” dedi. Ziyarete katılan yönetim kurulu üyeleri de 
görüş ve önerileriyle, yeni işbirliği fikirlerini iletti. Odamıza  
misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Vakıfbank Genel 

Müdürü Üstünsalih, nitelikli insan kaynağı, sağlam sermaye  
yapısı, modern bilgi teknolojileri gücüyle başta iş insanları 
olmak üzere tüm paydaşların yanındaki güç olmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

Odamız Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde, “Tüketici Hakem 
Heyetleri Süreçlerinde Perakendecilerin Bilinçlendirilmesi 
Semineri” düzenledi. Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer 
Efe, Murat Barış, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Meclis 
Üyesi Cafer Kozluca, Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak, 
10. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Sefaoğlu ve Komite Üyesi 
Abdurrahman Yıldırım’ın birlikte ev sahipliği yaptığı programda, 
Ticaret İl Müdürlüğü Kocaeli Tüketici Hakem Heyeti Başkanı 
Necip Fazlı Karabacak, İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 
İsmail Sevim, İzmit İlçe Hakem Heyeti Raportörü Aslı Şahin, 
Gölcük İlçe Hakem Heyeti Raportörü Gürkan Yıldız, Körfez İlçe 
Hakem Heyeti Raportörü Uğur Yıldız ve perakendeciler yer 
aldı. Seminer Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak’ın açılış  
konuşmasıyla başladı. 

Konuşmasında, perakende sektörünün ülke ekonomisindeki  
yeri ve önemini vurgulayan Anlıpak, perakende sektörünün 
dünyadaki hızlı gelişmeleri ve trendleri takip ederek, hız-
la uyum sağlaması gerektiğine değindi. Seminer ile ilgili ilk 

sunum Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Necip Fazlı Karabacak 
tarafındangerçekleştirildi. Tüketici hakem heyeti süreçlerinde, 
perakendecilerinde hakları olduğu konusunda bilgi aktarımında 
bulundu. 

Ayıplı ve gizli ayıplı ile cayma hakkı konularında genel 
bilgilendirmede bulunan Karabacak, taksitli satış sözleşme-
lerinde 7 gün içerisinde cayma hakkı olduğu fakat bu cayma 
hakkının nakit satışlarda olmadığı, tüketicilerin ise hangi  
konularda cayma haklarının olduğu konusunda katılımcıları  
bilgilendirdi. Mesafeli satış (internet üzerinden) hakkında 
detaylı bilgi aktaran Hakem Heyeti Başkanı, bu tür satışlarda 
ise cayma hakkının 14 gün olduğunu ve herhangi bir sebep 
göstermeksizin tüketicilerin bu cayma hakkını kullanabilece-
ğini söyledi. Son olarak hakem heyetlerinin, kimler tarafından 
oluştuğunu ve alınan kararların bağlayıcı nitelikte olduğu 
konusunu hatırlatan Karabacak, katılım sağlayan üyelere ve  
seminer ile ilgili katkı sağlayan Odamıza teşekkür ederek   
sunumlarını sonlandırdı.

Odamız Vakıfbank Genel Müdürünü Ağırladı

Tüketici Hakem Heyetleri Süreçlerinde
Perakendecilerin Bilinçlendirilmesi Semineri
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, 
yeni yerine taşınan Gazi Anadolu Lisesi’nin boş kalan bahçe 
alanının, şehir merkezine gelen ailelerin çocuklarını bırakabile-
cekleri eğlence merkezine dönüştürülmesi projesine Odamızda 
destek verecek. 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, 21. Meslek 
Komitesi’nden Meclis Üyeleri Engin Uçar ve Ferhat Akbaş, Gazi 
Anadolu Lisesi’nin bahçesinde inceleme yaparak, projenin 
İzmit’in ticari hayatının geleceği için çok isabetli olduğuna vurgu 
yaptı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Şen, “Alışveriş için şehir merkezini tercih eden ailelerin 
çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir alanın olması yıllardır 
eksikliği hissedilen önemli bir konuydu. Eğlence merkezinin 
hayata geçmesi halinde çocuklar güvenle oynarken, aileleri 
de rahat rahat alışveriş yapabilecekler ve çarşıda geçirdikleri 
süre uzayacak. Bu İzmit’te ticari hayatın geleceği için önemli bir  
uygulamadır. Böylelikle İzmit çarşısı tüm sosyal donatılarıyla 
alışveriş üssüne dönüşecektir. İvedilikle hayata geçirilmesini 
bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Odamızdan Gazi Lisesi’nin Çocuk Eğlence Merkezine 
Dönüştürülmesi Projesine Destek

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki 
Oda heyeti, Pirelli Marka Endüstriyel ve Ticari Lastiklerin Lisanslı 
Üreticisi Prometeon Turkey Fabrika Direktörlüğü görevine  
getirilen Bahadır Özer’i ziyaret ederek, çalışmalarında 
başarılar diledi. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, İbrahim 
Atalay, Yusuf Ziya Uludüz ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı 
ziyarette konuşan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Prometeon Grubu’nda dünya çapında üst düzey 
göreve atanan, geçmiş dönem Pirelli Prometeon Fabrika 
Direktörü Hakan Yalnız’ın başarısıyla gurur duyduklarını 
belirterek, “Kocaeli’de sadece lastik üretimi ve ihracatı değil üst 
düzey yönetici yetişmesi ve ihracatı da büyük önem taşıyor” 
dedi. 

Ziyarette, KOTO AOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 
öğrenim gören öğrencilerin staj ve okul sonrası iş bulmaları 
noktasında da işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Bulut, 
“Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarıyla ara eleman yetiştirilmesi 
konusunda işbirliği ve ortak proje geliştirme çalışmalarımız 
artarak devam edecek. Günümüz teknolojisinde mesleki 
eğitim gören öğrencilerimiz, sizlerin ve kentimiz iş dünyasının 
beklentilerine cevap verebilecek yetkinlikteler. İşbirliklerimiz 
hem öğrencilerimizin yetkinliklerini pekiştirecek sizlerin de 
ara eleman ihtiyacına çözüm sunacaktır” dedi. Prometeon 
Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni yatırımlarla ilgili bilgi 
verdi. Ziyaret sonunda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, 
Özer’e anı armağanı takdim etti.

Odamızdan Pirelli Prometeon Fabrika Direktörü 
Özer’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay, 
Mehmet Akif Şen ve Abdurrahman Çuhadar’dan oluşan he-
yet, temmuz ayı başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreterliği görevine başlayan Balamir Gündoğdu’ya ‘hayırlı ol-
sun’ ziyareti gerçekleştirdi. 
Odamız heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden KBB 
Genel Sekreteri Gündoğdu, iş dünyasının öncü kuruluşları olan 

Odaları çok önemsediklerini ifade etti. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Bulut, Kocaeli’nin ekonomik ve ticari gücünü ifade ede-
rek başladığı konuşmasında, kurumlar arası işbirliğinin, kentle-
rin geleceği için önemine de vurgu yaptı. Oda olarak kurumsal 
diyalog ve uyumu çok önemsediklerini ifade eden Başkan Bulut, 
“Kentimize hoş geldiniz. Kocaelimiz ve iş dünyamız için faydalı 
işbirliklerine imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. KOTO ola-
rak, bizlere ihtiyaç duyduğunuz noktada desteğe hazırız” dedi. 
Görüşmede, KOTO-KBB işbirliğinde Kocaeli için omuz omuza 
çalışacağız’ mesajı verildi. 

Sigorta sektörü, TOBB SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) 
Koordinatörlüğü ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipli-
ğinde 28 Haziran 2019’da Tarsus’ta buluştu. Tarsus Amerikan 
Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve Tarsus Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 140. Kuruluş Yılı etkinlikleri ile eş zamanlı ola-
rak düzenlenen toplantıya Hazine Maliye Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, TOBB Yönetim Kurulu ve SAİK 
Daimi Hakan Ülken, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete 
Güler, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent 
Korkut, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet 
Nedim Erdem, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
ile sektörün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle 
bölge acenteleri katıldı. 

Buluşmada  SDDK (Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu) 
ile “Sigorta Sektörünün 23 Vizyonu, Hedefi ve Beklentileri” 
konulu panel düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, SDDK’nın kurulmasının bakan 
nezdinde açıklandığını ve bu konudaki çalışmaların hızla 
sürdüğünü belirtti. Genç, kurulun hem bağımsız bir yapı olması 
hem de mevcut mevzuat sisteminin ağır işlemesinden kaynak-
lanan sorunların giderilmesi adına önemli ve gerekli olacağını 
söyledi. SAİK Başkanı Levent Korkut da, SDDK’nın acenteler ve 
sektör açısından çok önemli bir konu olduğunu ama beraberinde 
bu kurulun mutlaka bağımsız bir yapısının olması gerektiğini 
söyledi. 

Panelin ikinci konusu olan 2023 vizyon ve beklentileri 
konusunda ise Dr. Ahmet Genç 2007 yılında çıkarılan sigorta 
kanunundan bugüne kadar alt yapı ve diğer hazırlıkların  
yapıldığını söyledi. SAİK Başkanı Levent Korkut ise sigorta  
acentelerinin hem sektör hem şirketler açısından en önemli 
faktör olduğunu belirterek 2023 hedeflerine ulaşmak adına 
SAİK olarak düşüncelerini anlattı. Türkiye sigorta sektörünün 

2023 yılına kadar önümüzdeki süreçte ekonomik büyüme ve 
penetrasyon oranını yükselteceğini belirten Levent Korkut, 
“Penetrasyonun arttırılabilmesinde önemli bir prim hacmine 
sahip olan biz acenteler sektörün en önemli paydaşlarıyız. 
2023 Misyon ve Vizyonuna bu günden hazır olmak, etkin 
yönetilen, pazar stratejisi alt yapısı ve yetkililerimizi geliştirmek 
zorundayız.” diye konuştu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Oda ve sektör 
temsilcileri olarak Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 
kurulmasını desteklediklerini ifade ederek, “Sigorta acentele-
rinin geleceğini dayanışmamız, birlik ve beraberliğimiz belir-
leyecektir. Sektörün sürdürülebilir olması ve büyük firmalar 
karşısında ayakta kalması için dayanışma zaruridir. Bu nedenle 
16 bini aşan sigorta acentesinin birlik ve beraberlik içerisinde 
etkin bir çalışma yapısına sahip olması önem arz etmektedir. 
Bunun için SDDK’nın bir an önce kurulması ve sektörün tüm 
temsilcilerinin katılımıyla bu birlikteliğin sağlanması önemlidir” 
dedi. Tarsus’taki buluşmaya sektörün önde gelen isimleri 
katıldı. Birçok ilden TOBB Sigorta Sektör Meclisi Üyeleri, TOBB İl 
Delegeleri ve bu illerden acenteler de katılarak destek oldular.

Kocaeli İçin Omuz Omuza Çalışacağız

Sigorta Sektörü Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
Ev Sahipliğinde Buluştu
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Kocaeli Ticaret Odası kadın girişimcileri olarak Kandıra 
Belediye Başkanımız Adnan Turan’ı, Kandıra Belediye Meclis 
Üyesi olan aynı zamanda Kadın Girişimciler Kurulumuzda 
yeralan Zeynep Cici Morgül’ü ve Kandıra’daki kadın  

girişimcilerimizi, girişimci adaylarımızı ve üyelerimizi ziyaret ettik.
Yaptığımız görüşmelerde, ağaç işleri ile ilgilenen bir  
kadınımızı daha Odamızda verilen girişimcilik kursuna  
başlatarak yeni bir başlangıca adım atmasına vesile olduk.

Bilindiği üzere Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok  
yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin 
ortak ve kararlı mücadelesini gerektirirken, Kurumlar arası  
etkin işbirliğinin sağlanması bu açıdan önemlidir.

Bu kapsamda yerel düzeyde gerekli çalışmaların yapılabilmesi 
amacıyla Kocaeli Valiliği başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü sekretaryalığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” 
kurularak çalışmalara başlanmış ve tüm paydaş kurumların 
katılımlarıyla hazırlanan 2017-2020 Kocaeli Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında faaliyetlerini  
yürütmektedir.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu” bünyesinde 
“Kadın Dostu Kent” çalışmaları kapsamında Kadının Ekonomik 
Hayata Katılımı Alt Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bu grupta 
Odamız da yer almaktadır.

Bu çalışma grubu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığınd 
imzalanan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği 
Protokolü” ve belirlenen uygulama esasları doğrultusunda 
il düzeyinde kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve  
sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını yürütmektedir. 

Bu kapsamda; Gölcük ilçesi Saraylı ve Örcün mahallelerinde 
kendi el emeklerini hafta sonu pazarında satmakta olan ve 
kooperatifleşmek isteyen ancak bu konuda bilgi ve deneyimi 

olmayan iki kadın grubuna destek olmak amacıyla 7 Şubat 
2019 tarihinde Odamızda Ticaret Sicil Müdürümüz İsmail bey in 
sunum yaptığı bir bilgilendirme toplantısı önermiş ve bu 
toplantıya evsahipliği yapmıştık.

Yine Odamızın araştırmaları neticesinde, kurulmuş ve işleyişini 
sürdüren Örnek Kadın Kooperatifi olarak Tirilye’li Kadınlar 
Kooperatifi önerilmiş, Kocaeli Valiliği ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü onayı ve diğer kurumların da  
temsilcilerinin katılımı ile bu kooperatife inceleme gezisi 
yapılarak, Tirilye’li Kadınlar Kooperatifi Başkanı Leyla Şeker 
ve kooperatif üyeleri ile oldukça verimli geçen bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Odamız Kadın Girişimcilerinin
Kandıra Ziyareti

Tirilyeli Kadınlar Kooperatifine 
İnceleme Gezisi
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2019 yılı Şubat ayında yapılan seçimler sonrası  
görevine başlayan Kocaeli Kadın Girişimciler İcra 
Kurulu alt Komisyon grupları oluşturarak faaliyetlerini 
daha etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Bu komisyonlardan biri olan Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Temmuz ayı toplantısı, Kocaeli Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar başkanlığında, 
Başkan Yardımcısı Fatoş Durak, Kurul Üyeleri 
Esma Bektaş, Birsen Çokbaşarıcı, Tuba Koç, Deniz 
Eraydın’ın katılımları ile Odamız evsahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Sektörlerin ortak sorunlarının çözümünde, birlik - beraberlik 
ve istişarenin gücüne inanan Odamız, bu amaçla Yolcu 
Taşımacılığı Kooperatif Sektörü ile bir toplantı gerçekleştirdi. 
Nakliye ve Seyahat Acenteliği Grubu’nun yer aldığı 17. Meslek 
Komitesi Başkanı Sema Demir Çavdar’ın, Meclis Üyeleri Sedat 
Köse, Hızır Fatih Sarıoğlu ve Komite Üyesi Yılmaz Kaymak ile 
birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya; Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Ulaşım ve 
Trafik Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Çelebi, Ulaşım Park 
Genel Müdürü Salih Kumbar, Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler 
Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Oda üyesi Kooperatif Sektörü 
Temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite 
Başkanı Sema Demir Çavdar, toplu taşıma sektörünün ilimiz 
genelinde sorunlarının çözümü için görev üstlenen tüm 
kurumların masanın etrafında yer aldığını hatırlatarak, 
“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Balamir 
Gündoğdu’nun, geçmiş görevlerinde toplu taşıma ile ilgili 
önemli görevlerde bulunması ve sektöre hakim olması bizleri 
ayrıca umutlandırıyor. Oda olarak istişarenin ve sorunlara 
birlikte çözümler üretmenin gücüne inanıyoruz” dedi. Odamız 
Meclis Üyesi Sedat Köse ise, toplantının sektör adına güzel 
sonuçlara vesile olmasını dileyerek, KOTO ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi’nin uyumlu işbirliğine güvendiklerini 
ifade etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir 
Gündoğdu, kentin en önemli sorunlarından birisinin ulaşım 
olduğunu vurgulayarak, belediye tarafından araçların fazla 
olmasının nedenlerinin araştırılacağı, hukuki durumlarına 
bakılacağı; çözülmesi gereken durumlar var ise, çözülmesi 
için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Amaçlarının vatandaşın 
rahatlıkla kullanabileceği ulaşımı sağlamak olduğunu ifade 
eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Bunu yaparken de esnafın 
mutluluğunu ön planda tutacağız” dedi. Uzlaşmanın çok 
önemli olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, esnaf 
ile yöneticilerin birbirlerini anlayarak ve uzlaşarak sorunlarını 
daha kolay çözebileceğini belirtti.

Konuşmaların akabinde, sektör temsilcilerinin gündem 
getirdiği; mazot ve lastiğe gelen zamların sektördeki esnafa 
olumsuz etkileri, öğrenci desteğinin durumu, araçlardaki 
kamera zorunluluğu ve sektöre yansımaları, Ulaşım Park AŞ’nin 
sektöre etkileri, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından alınan 
kararların uygulamaları, servis plakalarının sayısı ve durumu’ 
konuları görüşülerek detaylandırıldı.

HABERLER

Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptık

Toplu Taşıma Sektörü’nün Geleceği
Odamızda Ele Alındı
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İlimizin kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini desteklemek ama-
cıyla kurulan Odamız Sanat Komisyonu çalışmalarına devam 
ediyor. Komisyonda yer alan 20. Meslek Komitesi Başkanı 
Cem Gür ve 20. Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Cezayir, ko-
misyon adına İKSV, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda 
İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla düzenlenen “Sanat ve 
Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak” başlıklı konferansa ka-
tıldı. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Hollanda İstanbul 
Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Quirine van der Hoeven, 
Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet 

ve T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk 
Dursun’un açılış konuşmalarıyla başlayan konferans, 2 gün 
boyunca farklı temalar etrafında 7 oturumda gerçekleşti. 19 
şehirden konuşmacıların yanı sıra Hollanda ve İstanbul’dan 
katılımcılar da moderatör ve yorumlayıcı olarak konferansta 
yer aldı. Yazar Yekta Kopan’ın ana moderatörlüğünü üstlendiği 
konferansta  Odamız Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu üyele-
ri Cem Gür ve Mehmet Cezayir, şehrimizde sanat ve kültürün 
gelişmesini sağlamak amacıyla ülkemizdeki başarılı organizas-
yonlar hakkında bilgi alışverişi yaptı. 

Odamız Sanat Komisyonu, 
‘Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak’
Başlıklı Konferansa Katıldı

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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Odamızdan Sel Mağduru Üyelere 
Yağmur Altında Ziyaret
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer 
ve Volkan Yılmaz, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak sonrası 
sel mağduriyeti yaşayan üyeleri yağmur altında ziyaret ede-
rek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini sundu. Kocaeli başta olmak üzere 
tüm yurt genelinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yaşanan 
sel felaketi, bazı bölgelerde Odamız üyelerini de mağdur etti. 
Sel haberlerinin gelmesinin ardından yağmura aldırmadan sel 
mağduriyeti yaşayan Odamız üyelerinin işyerine giden Odamız 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan 
Yılmaz, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, ihtiyaç duydukları 
desteklerle ilgili görüş alışverişi yaptı. Odamız Genel Sekreter 
Yardımcısı Adem Aykaç’ın da yer aldığı Oda heyetine teşekkür 
eden üyeler, bir daha aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için, 
sorunların giderilmesi için görüşmeler gerçekleştirilmesi tale-
binde bulundu. 

Odamız sosyal medya hesaplarında 26 Haziran “Uluslararası 
Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” için 
paylaşımlarda bulunuldu. 

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un “26 Haziran Uyuşturucu 
kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü”  nedeniyle İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından Kadın Sağlığı ve Eğitimi projesi ile ilgili 
kurulan stand ziyaretine Kocaeli Ticaret Odası olarak iştirak 
edildi.

Odamızın 
Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri
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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 oluşturabilmekte ve her departman/grup altındaki kartların özellik ve 
yetkilerini farklılaştırabilmektedir.
• Raporlamalar
Kart bazında icmal ve ekstrelerin yanı sıra, departman bazında harcama raporu, genel rapor ya da limit raporu gönderilebilmek-
tedir.
• 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 
harcama 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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Kentin İstişare Noktası Odamız

KASKF Başkanı Aydın ve Yönetimini 
Odamızda Ağırladık 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Yönetim kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, 
İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Yusuf 
Erenkaya ve Yusuf Ziya Uludüz, çeşitli kurum ve kuruluşlardan 
gelen misafirlerini ağırlamaya devam etti. 

Kentin başta ekonomi olmak üzere, iş dünyasını ilgilendiren ko-
nularının masaya yatırıldığı görüşmelerde, işbirliği fırsatları da 
değerlendirildi. Bu kapsamda Odamıza konuk olan; Basın İlan 
Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Hayri Beşer, Kocaeli Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Başkan Yardımcısı – A Haber 
Bölge Müdürü Hakan Süer, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep 
Şeyhoğlu, Kadriye Karademir, Kocaeli Gazetesi Genel Müdürü 
Erkan Ünal, TRT Kocaeli Temsilcisi Halit Yılmaz, Vakıfbank Bölge 

Müdürü Gökhan Uyan, İzmit Ticari Şubesi Müdürü Cenap Şen, 
Akbank İzmit Şubesi KOBİ Müşteri Yönetici Yardımcısı Sevin 
Günay Karadeniz, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) Genel Sekreteri Dr. Murat Berberoğlu, İş 
Bankası Bölge Müdürü Serkan Özlü, Derince 2. Noteri Mustafa 
Uçanoğlu, Dünya Göz Hastanesi Müdürü Sevim Aydın, Kocaeli 
Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve yönetimi, misafirper-
verlikleri dolayısıyla Oda heyetine teşekkür etti. 

Görüşmelerin ve görüş alışverişlerinin Odamızın çalışmala-
rına ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret 
Odası’nın kentin tüm dinamiklerini buluşturan bir üs olma özel-
liği bulunuyor. Burada ekonomi temelinde kentimizin ufkunu 
genişleten görüşmeler gerçekleştiriyor, iş dünyamız adına fay-
dalı işbirliklerini hayata geçiriyoruz. Tüm kurum ve kuruluşları-
mıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı 
Murat Aydın, yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Kocaeli 
Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. Başkan 
Bulut’un, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Efe, İbrahim Atalay, Yusuf 
Erenkaya ve 10. Komitesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız 
ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, KASKF Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yalçın Gül, Seyhan Küçükleroğlu, Hakan Akyıldız, Onur 
Ak, Ali Akbaş, Ertan Demirhan, Sabri Yıldız ve Mustafa Salman 
da yer aldı. Ziyarette konuşan Başkan Necmi Bulut, “Kocaeli’nin 
marka şehir olması yönündeki çalışmalarda mutlaka spor 
konusu daha fazla öne çıkarılmalıdır” derken, ana gündem 
amatör spor oldu. Kocaeli ASKF Başkan Murat Aydın, Kocaeli 
amatör sporu ile bilgiler verirken yapılan çalışmaları da anlattı.
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay, Ömer Efe, 
Murat Barış, Mehmet Akif Şen ve Yusuf Ziya Uludüz’ün yer aldığı 
Odamız heyeti, AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet 
Ellibeş’i parti binasında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
iletti. 

Ziyarette konuşan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, 
Başkan Ellibeş ve yeni yönetimine görevlerinde başarılar di-

leyerek, “Öncelikle hayırlı olsun. Yeni dönemde yeni yönetim. 
Seçim de bittiğine göre artık çalışma zamanı. Üyelerimiz de hiz-
met bekliyor. Önceden beri olduğu gibi bu yeni dönemde de iyi 
diyaloglar içinde olmak istiyoruz. Bizim üyelerimiz için böyle bir 
misyonumuz var. Tüm kurum ve kuruluşlarla iyi diyalog kurmak 
ve tam uyum içinde başarılı işler yapmak. Oda olarak bağcıyı 
dövmek yerine, tüm üyelerimize üzüm yedirme anlayışımız var. 
Bu yönde çalışmalar sürdürüyoruz. Ülkemizin daha da refaha 
kavuşması da bu uyumdan geçiyor. Bu noktada üzerimize dü-
şeni de yapmaya hazırız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 
çalışacağız” dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı 
Aydın Ünlü, İl Sekreteri İzzet Erdem, İl Başkan Yardımcıları 
Hamza Güloğlu, Sunay Gezer ve 27. Dönem Milletvekili Adayı 
Ertan Yılmaz’dan oluşan partili heyeti ağırladı. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Abdurrahman Çuhadar ve Yusuf Ziya Uludüz’ün de yer 
aldığı ziyarette, Odamızın Kocaeli iş dünyasına ve kente değer 
katan projeleri görüşüldü. 

Odamızın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden 
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kent için görüş ve öneriler 
hazırlıyorsunuz, fuar çalışmaları yürütüyorsunuz, özellikle 
Haziran ayında yaptığınız Co-Matching İkili İş Görüşmelerini 
MHP olarak çok yakından takip ettik. Kocaeli’de KOTO  
zaten bir markaydı. Projelerinizle şehrin de marka değerini 
yükselttiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kocaeli’nin KOTO’ya  
ihtiyacı var.  KOTO, Kocaeli’de anlam ifade eden bir STK. Biz çok  
önemsiyoruz. Her yaptığınız çalışmada MHP olarak yanınızda 
olmaya devam edeceğiz. Ziyaretleri ve övgüleri dolayısıyla 
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve heyetine teşekkür eden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da, “Öncelikle Kocaeli iş 

dünyasının öncü kuruluşu KOTO’ya hoş geldiniz. Bizler görev 
almış, seçilmiş insanlar olarak Kocaeli’yi ilgilendiren konularda 
özveriyle çalışmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken 
de her kurumla uyum içinde olmaya önem veriyoruz. Amacımız 
üyelerimize üzüm yedirmek olduğu için bağcıyla tartışmadan 
işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Yapabiliyorsak ve oradan 
böyle görünüyorsa ne mutlu bize” dedi. 

Odamızdan AK Parti İl Başkanı Ellibeş’e 
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti 

MHP İl Başkanı Ünlü’den
Odamıza Ziyaret
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Odamız MEYBEM İşbirliği İle 
Galericiler İçin Yetki Belgesi Sınavı Yapıldı

Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kuru-
lan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) işbirliği yaparak, düzenlenen sınavlar neticesinde “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” veriyor. 

Yeni düzenlemeye göre, araç alım satımı yapacak olanların, 
yetki belgesi sahibi olmaları gerekmekte.  Odamız üyelerine bu 
belgeyi alabilmeleri için İlk etapta otomobil alım satımı ile ilgili 
teorik sınav ikinci etapta da pratik bilgilerin ölçüldüğü Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sınavı düzenleniyor. Bu sınavı başarıyla geçe-
rek yeterlilik belgesini alanlar yetki belgesi sahibi oluyor. 

Bu amaçla 9-10 Temmuz 2019 tarihinde Odamızda Galericilere 
yönelik sınav düzenlendi, teorik olarak başlayan sınavlar, Ertuğ 
Oto’da yapılan pratik sınavla devam etti. Odamızın yapmış oldu-

ğu eğitime 28 kişi katılım göstermiş olup, 21 kişi sertifika almaya 
hak kazanmıştır. 

Sınava katılan 28 adaya; Araç nasıl satılır, nasıl pazarlanır, nasıl 
fiyatlandırılır, fiyatlandırma sonrası araçta nelere bakılır, hangi 
işlemler yapılır, ödeme şekilleri, banka ve noter işlemleri, sigor-
ta, Tramer gibi araç satış süreçlerinde karşılaşılan durumlarla 
ilgili sorular soruldu. 
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Birleşik Arap Emirlikleri - Ülke Etüdü

Yüzölçümü 83.600km2 olup, topraklarının %97’si 
çöldür. BAE, Arap/Iran Körfezine ve Hint Okyanusuna 
kıyısı vardır. Yedi emirlik içinde coğrafya olarak en 
büyük olanı Abu Dhabi’dir. AD, ülke topraklarının 
yaklaşık %86’sını kaplamaktadır. BAE 200’e yakın adayı 
ihtiva etmekte olup, Abu Dhabi şehri bu adalardan biri 
üzerine kurulmuştur. Dubai, ülke topraklarının %5’ini 
oluşturmaktadır.

Bağımsızlık öncesinde Aşiretler Devleti (Trucial States) olarak tanınan BAE, 2 Aralık 1971’de İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmiş, 
aynı gün Abu Dhabi Emiri Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan (1971-2004) ülkenin ilk Başkanı seçilmiştir. Başkenti Abu Dhabi olan 
BAE, yedi emirlikten/şehirden meydana gelen bir federasyondur.

BAE nüfusu, yabancı ağırlıklı olarak sürekli artış göstermektedir. Nüfus 2017 yılında 9,4 milyona ulaşmıştır. Başkent Ab  Dhabi’nin 
nüfusu 2,5 milyondur. (Dünya Bankası). Başkent Abu Dhabi nüfusunun %81’inin yabancı, %19’unun ise BAE vatandaşı olduğu 
tahmin edilmektedir. (Abu Dhabi İstatistik Kurumu)

BAE, 1996 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), 1998 yılından beri onyedi arap ülkesinden oluşan Pan-Arab erbest 
Ticaret Alanı’nın (PAFTA) ve ayrıca Arap Körfezine kıyısı bulunan 6 arap ülkesinden meydana gelen Körfez İşbirliği Konseyinin KİK/
GCC) üyesidir. 

Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu BAE’nin ekonomik zenginliği büyük ölçüde petrol ve doğal gaz üretimine ve 
ihracatına dayanır. Sektörün GSYİH içindeki payı yaklaşık %37’dir. Dünya finansal krizi ve en büyük ithalatçısı 
Çin ekonomisinin yavaşlaması ve son olarak 2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrolün uluslararası piyasa 
fiyatında yaşanan %50 oranındaki düşüş BAE ekonomisini de (hidrokarbon ihraç gelirini) olumsuz etkilemektedir. 
Bu çerçevede, sanayi üretimi ve ihracatı da bu dalgalanmalardan doğrudan etkilenirken, harcamalar, tüketim, 
ithalat dolaylı biçimde etkilenmiştir. İç faizler yükselmiş, kredi piyasası daralmış, piyasadaki para miktarı azalmıştır. 

İstatistiklere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi 2018 yılında % 2,3 oranında büyüme göstermiştir. İşsizlik oranı yaklaşık 
olarak % 3.5 , enflasyon oranı % 2 civarındadır.

Birleşik Arap Emirlikleri 2018 yılında toplam 386 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olup; 149 milyar dolarlık ihracat, 207 milyar 
Dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.

Ülkenin başlıca ihracat pazarlarının başında uzak asya ülkeleri (Hindistan, Japonya ve Çin) gelmektedir.

2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında gerçekleşen ticaret hacmi 10 milyon dolara yaklaşmıştır. İhracatımız bir 
önceki yıla göre artış göstererek 5 milyon doları aşmış; ithalatımız artış göstererek 4 milyon dolar civarına yükselmiştir.

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ihracatı 2012 yılına kadar artış trendindeyken, global mali krizin de etkisiyle  
2013-2015 dönemindeki durgun seyreden ihracat 2016 yılında bir önecki yıla göre %15 oranında artış kaydederken; aynı şekilde, 
düşüş eğilimindeki Türkiye’nin ithalatında da 2016 yılında bir önceki yıla göre %84 oranında yükselme yaşanmıştır.

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne sektörel bazda ihracatında; kıymetli taşlar/metaller, demirçelik ve petrol ürünleri ile elektrikli 
makine ve cihazlar ilk sıralarda yer alırken Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithalatında ise ilk sırayı işlenmemiş altın almaktadır.
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Hanehalkı bütçe araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar 
içinde en yüksek payı %23,7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı %20,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. 
Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise %2,2 ile sağlık ve %2,3 ile eğitim hizmetleri oldu.

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 
2017 yılında 1 854 TL iken 2018 yılında 2 181 TL olarak tahmin edildi.

Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı

Eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2 181 TL oldu

Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2018

Araştırma sonuçlarına göre, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının payı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla %19,7’den 
%20,3’e yükseldi. Çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı %4,4’ten %4,9’a, haberleşme harcamalarının payı %3,4’ten %3,8’e, 
lokanta ve otel harcamalarının payı %6,2’den %6,5’e, mobilya ve ev eşyası harcamalarının payı %6,3’ten %6,5’e, eğlence ve 
kültür harcamalarının payı ise %2,7’den %2,9’a yükseldi. 

Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir önceki yıla göre 1 puanlık düşüşle %24,7’den 
%23,7’ye geriledi. Ayrıca, alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı %4,5’ten %4’e, ulaştırma harcamalarının payı 
%18,7’den %18,3’e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı %5’ten %4,8’e düştü.

Sağlık harcamalarının payı %2,2 ve eğitim hizmetleri harcamalarının payı %2,3 ile 2018 yılında değişmeyerek aynı kaldı.

Gelire göre sıralı %20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2018 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu 
olan birinci %20’lik grupta yer alan hanehalkları, konut ve kira harcamalarına %31,4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına 
%28,7, ulaştırma harcamalarına %9,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına %5,9 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci %20’lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına %21,6, konut ve kira 
harcamalarına %20,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %15,4 ve lokanta ve otel harcamalarına %7,8 pay ayırdı.

Toplam harcamalardaki payı en fazla artan grup gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Gıdaya düşük gelirli haneler, yüksek gelirlilere göre iki kat daha fazla pay ayırdı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 85,4 iken, Temmuz ayında %2,2 oranında 
azalarak 83,5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi 
endeksleri sırasıyla %2,9, %1,6 ve %2,1 azalarak 79,2, 77,8 ve 93,5 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 50,4 iken, Temmuz ayında %3,8 oranında artarak 
52,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi 
endekslerinin her ikisi de %3,8 artarak sırasıyla 38,7 ve 66 değerlerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi 83,5 oldu

İnşaat sektörü güven endeksi 52,4 oldu

Sektörel Güven Endeksleri, Temmuz 2019
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı; 
Haziran ayında 57,6 olan endeks, Temmuz ayında 56,5 oldu.

Tüketici güven endeksi 56,5 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz 2019

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu

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

Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2019

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 78,3 iken, Temmuz ayında %1,7 
oranında azalarak 77 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 73,9 iken, Temmuz ayında %0,8 
oranında azalarak 73,4 oldu.



19www.koto.org.tr

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 
milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 
puanlık artış ile %23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.  

İşgücü 2019 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalış ile %71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 
bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile %46,0 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam 
edilenlerin %17,6’sı tarım, %19,7’si sanayi, %5,7’si inşaat, %56,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,7 puan azalırken, 
sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı.

Nisan 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,9 puan artarak %34,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,7 puan artarak %23,1 oldu.  

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 74 bin kişi azalarak 28 milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. 
İstihdam oranı 0,2 puan azalarak %45,8 oldu.

İşsizlik oranı %13,0 seviyesinde gerçekleşti

İşgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti

İstihdam oranı %46,0 oldu

Kayıt dışı çalışanların oranı %34,2 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,8, işsizlik oranı %13,8 oldu

İşgücü İstatistikleri, Nisan 2019

EKONOMİ
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

23.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

31.10.2019

25.10.2019

26.10.2019

26.10.2019

03.11.2019

Ayakkabı ve Çanta

Mermer, Doğal Taş ve Teknolojileri

Kozmetik, Sabun, Deterjan Ev Bakım 
Ürünleri, Hammaddeleri ve Bileşenleri

Verimlilik, Teknoloji, Savunma Sanayi, 
Bilgi Teknolojileri

SHOEXPO İzmir   “46.
Ayakkabı ve Çanta Fuarı”

Natural Stone İstanbul 
Mermer Fuarı 2019  

Uluslararası Mermer, Doğal 
Taş Ürünleri ve Teknolojileri 

Fuarı

Cosmetics & Home Care 
Ingredients İstanbul 

2019

Teknoloji ve Verimlilik Fuarı

İZMİR

İSTANBUL

ANKARA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

İSTANBUL
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Başlıca Yurtdışı Fuarlar

FUAR TAKVİMİ

05.11.2019

09.11.2019

11.11.2019

12.11.2019

10.11.2019

12.11.2019

14.11.2019

15.11.2019

Mobilya, Dekorasyon, Mobilya Yan Sanayi, Ev 
Tekstili, vb.

Otomotive Sanayisi

Gıda ve Teknolojileri, İçecek, Fırıncılık

Elektronik

BELGRADE FURNITURE 
FAIR 2019

(Belgrade Furniture & 
Belgrade Machine & Tool 

Fair)

The 14th Auto Parts Int’l 
Exhibition

FOODEX SAUDI

PRODUCTRONICA 2019

BELGRAD
SIRBİSTAN

TAHRAN
İRAN

CİDDE
S.ARABİSTAN

MÜNİH
ALMANYA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER
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HONG KONG

ALMANYA

FAS

TUNUS

RUSYA 

ALMANYA

NACE KODLARI

Firma Adı: Bright Overseas Food Ltd.
TEL: ++852 (3020) 8609
e-posta: pekki.purppura@hkjebn.com
Yetkili Kişi: Pekki Purppura
Firma, Türkiye’den çay ithal etmek istemektedir. Söz konusu talep Birliğimize, T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği 
aracılığıyla iletilmiştir.

İŞBİRLİKLERİ

Firma Adı: Mr. K. Ünü
Adres: Rotbuchenstrasse 69 81547 München
TEL: ++49 (173) 3885343
Yetkili Kişi: Mr. K. Ünü
Detay: Almanya’da faaliyet gösteren danışmanlık şirketi, Birliğimize başvurarak; yurtdışı temsilcilik, yurtdışı tedarikçi 
temsilciliği, yurtdışı pazar araştırmalarının yapılması ve sunumu, yeni firma bulma çalışmalarının yürütülmesi, yurtdışı ve çeşitli 
fuar organizasyonlarında aktif olarak görev alma, yurtdışı mal talep ve teklif organizasyonu, siparişten sevkiyata kadar tüm 
süreçlerde sorumluluk almak, müşteri portföyünü koruyacak ve zaman içinde geliştirecek çalışmalar yapmak gibi hizmetler 
vermek istediğini bildiriyor.

Konu: Mobilya Temini
Talep Türü: İhale Duyuruları
Firma: Tetouan Valisi
Teklif No: +212539995335
E-Posta: dbmtetouan@hotmail.fr
Detay: Firma Tetouan şehrinde bulunan Coelma sosyal merkezi için ekipman ve mobilya alımı yapmak istemektedir.

Konu: Alüminyum folyo 
Talep Türü: İthalat Talebi
Teklif No: 201700110 
Detay: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Global Trading Company şirketinin ülkemizden alüminyum folyo 
(GTİP No: 7607.11; 7607.19) almak istediği bildirilmiştir.

Teklif No: 201900256
Detay: Medikal, Işıklandırma, Makina, Havacılık ve Uçak, Petrol, Nükleer gibi pek çok alanda, “Ağır şartlarda çalışan parçaların 
dayanıklılığını artırmak için normal krom kaplama yerine” kullanılan (Nano-Diamond Chrome (NDC) Cover Technology)’e sahip 
ve Rusya da yerleşik Firma, aşağıdaki konularda ilgili firmalarla görüşmek istemektedir: -Ürünlerinde bu teknolojiyi kullanmak 
üzere kendi tesislerinde hizmet verme, -Bu teknolojiyi kendi ürünlerinde kullanmak isteyen Türk Firmalara ürün gamlarına 
yönelik üretim hattı kurma, -Veya Türkiye de bu konuda bir hizmet merkezi açarak tüm sektörlere hizmet sağlama. Sözkonusu 
teknoloji ve UYGULAMA Alanları hakkında doküman, Birliğimizin CERN – Türkiye Sanayi İrtibat Ofisi tarafından iletilmiş olup, 
https://etuedutr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hkiziltoprak_etu_edu_tr/EdyhcgyF1jdIoKV4unXoEDcB-
ASyZ0wVWHpgmGJpLC89VQ?e=CNmgCG adresinden ulaşabilirsiniz.

Teklif No: 201900125
Detay: Almanya’da firma kurmak, ticaret faaliyetlerini artırmak, networkünü genişletmek ve işlerini geliştirmek isteyen Türk 
firmaları, Alman piyasası hakkında bilgiler almak için bizimle irtibata geçebilir, üye olmaları halde hizmetlerimizden indirimli ya 
da ücretsiz yararlanabilirler. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Alman 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) tarafından 2003 yılında kurulmuştur. TD-IHK, Türkiye ve Almanya arasındaki türlü ticari 
konuda şirketler, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri için bir temas noktası ve arabulucu olarak rol oynamaktadır. Kısaca 
TD-IHK, her iki ülke pazarları arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir köprü işlevi görmektedir.

66 - Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 
68 - Gayrimenkul faaliyetleri 
69 - Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 
70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 
94 - Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 
07 - Metal cevherleri madenciliği 
24 - Ana metal sanayii 
46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
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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
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