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Demokrasi ve Milli Birlik
Günü Mesajı

Başkan Bulut: Ülkemize ve Milletimize
Hayırlı Olsun

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve 
Meclis Başkanımız Akın Doğan, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yayınladıkları 
mesajda, “15 Temmuz 2016, hainlere ders, şanlı 
tarihimize de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
olarak geçmiştir. Kocaeli Ticaret Odası olarak, dün 
olduğu gibi bugün de yarın da, demokrasiden yana 
olmayı sürdürecek, ülkemizin bölünme tehditlerine, 
teröre inat yatırım ve üretime devam edeceğiz. 
Dünyanın en güzel bayrağının altında, hep beraber 
ve barış içinde yaşamak ümidiyle. Allah milletimize 
bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Bu vesileyle 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; bu 
onurlu mücadeleye destek vermiş tüm Türk halkına 
teşekkürlerimizi sunuyor, kahraman gazilerimizi ve 
vatanı için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle 
anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 5 yıllık görev süresine 
başlaması ve yeni kabineyle ilgili yazılı 
açıklama yaparak yeni Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminin ve kabinenin 
ülkemize hayırlı olmasını temenni etti. 
“Yeni Ticaret Bakanımızın, çatı kuruluşumuz 
TOBB camiasından çıkmasından da ayrıca 
gurur ve mutluluk duyduk. Kocaeli Ticaret Odası 
ve Kocaeli iş dünyası olarak, ülkemiz için azim 
ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi 
önemle vurguluyor, yeni hükümetimize ve 
tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.
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KOTO’dan Otomotiv Kampanyası-Hem Üyeler Kazanacak, 
Hem Sektör Canlanacak

KOTO Üyelerine İndirimli Otomotiv 
Fırsatı Sunan Firmalar

Kocaeli Ticaret Odası’nın, ilimizde faaliyet gösteren 
tüm otomotiv bayilerinin katılımlarıyla Temmuz ayında 
başlattığı Otomotiv Kampanyası, firmaların ve üyelerin 
yoğun ilgisi üzerine Ağustos ayı sonuna kadar devam 
edecek

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Oda üyelerinin ticari ve binek 
araçlara, değişen oranlarda cazip fırsatlarla sahip 
olmasını sağlayan Otomotiv Kampanyası, Ağustos 
ayında da devam edecek. Otomotiv sektörüne de 
canlılık getiren kampanyadan Oda üyeleri Ağustos ayı 
sonuna kadar yararlanabilecek.

Akgünler Motorlu Araçlar- Volvo

Ark Oto- Volkswagen (Ticari)

Arslankaya Otomotiv- Mitsubishi

Bey Kar Otomotiv- Fiat

Çankaya Otomotiv- Gaz Ticari Araçlar-Gazelle

Çimenler Otomotiv- Isuzu

Çobanoğlu Otomotiv- Suzuki

Efsane Motorlu Araçlar- Fiat

Ek Can Otomotiv- Opel/Chevrolet

Ender Otomobil Motorlu Taşıtlar- Motosiklet

Ernaz Otomotiv- Renault/Dacia

Es Otomotiv- Ford

Fertan Otomotiv- Hyundai

Haldızlar Otomotiv- Honda/Peugeot/Honda  

Kayalar Plaza- KIA

Keleşler Otomotiv- Seat/Skoda

Kocaeli Kaya Otomotiv- Toyota

Mengerler- Mercedes

Oto Teknik Otomotiv- Subaru

Öztorun Oto- BMW/Mini Cooper
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KOTO’nun İhracat 
Atağı Başladı

Odamız, ilimiz ihracat potansiyelini 
arttırmak ve üyelere yeni dış pazar 
alanları kazandırmak amacıyla hayata 
geçirdiği 3 aşamalı ihracat atağının 
ilk organizasyonu, üyelerin yoğun 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kocaeli 
Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis 
Salonu’nda düzenlenen ‘Dış Ticaretin 
Finansmanı ve Destekler Bilgilendirme 
Toplantısı’nda özellikle dış pazarlarda 
finansmana erişim imkanları 
hakkında kapsamlı bilgiler verildi.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız 
Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz’ın, 
yönetim kurulu üyeleri Murat Barış, Yusuf 
Erenkaya, Meclis Üyesi İbrahim Atalay, 
Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile 
birlikte ev sahipliği yaptığı toplantının 
moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan 
üstlendi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Merve 
Kahya, Eximbank Müdür Yardımcısı 
Tahsin Yüksel, Uzman Uğur Baltacı 
ve Türkiye İş Bankası Dış Ticaret Satış 
Yöneticisi Demet Öztürk’ün sunumlarıyla 
yer aldığı toplantıya İş Bankası Kocaeli 
Bölge Müdürü Erhan Güney de katıldı. 

İhracat yapmayı düşünen firmalar için önemli bir aşama 
olan ‘Dış Ticaretin Finansmanı ve Destekler Bilgilendirme 
Toplantısı’, Odamız Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in açı-
lış konuşmasıyla başladı. Gezer konuşmasında, “Bildiğiniz 
üzere günümüz dünyasında üretmek kadar önemli olan bir 
diğer husus pazarlamaktır. Ülkemiz gibi sermaye ve nakit 
darlığı olan ülkelerde destek, hibe ve kredi konuları önem 
arz etmektedir. Bunun için de devlet mekanizması çeşitli 
enstrümanlar ile işletmelerimizi desteklemektedir. Tabii, bu 
destek hibe ve kredilerin işletmelere aktarılması, başvuru ve 
temin sürecinde yol gösterici olunması kurumumuzun asli 
görevlerindendir. Bu kapsamda bugün ve yıl içerisinde ger-
çekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantıları ve kurumumuzda 
faaliyet gösteren Destek Ofisi ile her zaman yanınızda ol-
duğumuzu belirtmek isterim.  Kocaeli Ticaret Odası olarak 

2019 yılı itibariyle yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerine daha 
da ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda ilk olarak işletmelerimi-
zi markalaşma yolculuğunda yanında olarak eğitim ve da-
nışmanlık hizmeti sağlayacağız. Ulusal ve uluslararası hibe 
programları ile edindiğimiz uluslararası ortaklar sayesinde 
üyelerimizin kurumsal etkileşim ve iş yapabilme yeteneğini 
artırmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan sizlere iletilen anket-
ler var. Bu anketler bize bu süreçte kılavuz olacak. Katılımcı 
veya ziyaretçi olarak katılacağımız fuarları sizin geri bildirim-
leriniz doğrultusunda belirleyeceğiz. Bununla birlikte ilkini 
bu yıl gerçekleştirdiğimiz Ticaret Bakanlığı destekli yurtdışı 
alım heyeti programımızı önümüzdeki yıl kapsam ve niteli-
ğini artırarak sürdüreceğiz. KOTO olarak bu toplantı ile dış 
ticaretin geliştirilmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz” dedi.
  

İlk sunumu gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Merve Kahya, mal ihracatına yönelik 
devlet destekleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Devletin ihracatçıları ‘İhracata hazırlık, pazarlama ve yüksek katma değere 
yönelik destekler’ olmak üzere 3 ana stratejiyle desteklediğini ifade eden Kahya, yurt içi ve yurt dışı fuar desteklerinin de 
ihracatçı firmalarının tanıtımı için önemli olduğunu ifade etti.

Eximbank Müdür Yardımcısı Tahsin Yüksel, Eximbank’ın 
‘ihracatın artırılması, ihraç ürünlerinin ve pazarlarının 
çeşitlendirilmesi, rekabet gücü kazanımı ve riskten arındırılmış 
bir ortamda iş yapma imkanı sağlanması’ amacıyla 1987 
yılında kurulduğunu ifade ederek, Türkiye’de 12 şube ve 9 
irtibat bürosuyla hizmet verdiğini anlattı. 29 farklı programla 
ihracatçı firmalara finansman sağladıklarını söyleyen Yüksel, 
“Yurtiçi krediler, uluslararası krediler ve alacak sigortası 
firmalarımıza destek verdiğimiz 3 ana program” dedi.
Kredilendirme süreçleriyle ilgili de bilgi aktaran Yüksel, en 
önemli başlığın alacak sigortası olduğunu ifade ederek, 
“Firmaların faturalarının ödenmesini temin ederek, ticari 

faaliyetlerin getirdiği ticari ve siyasi riskleri güvenilir bir 
şekilde yönetmelerini sağlıyoruz” dedi.
Türkiye İş Bankası Dış Ticaret Satış Yöneticisi Demet 
Öztürk sunumunda, ihracatçılara sağladıkları finansman 
olanaklarından bahsederek, daha çok finansmana erişim 
için yaptıkları önemli işbirliklerini detaylandırdı. Öztürk, “İş 
Bankası olarak, dış ticaret alanında uzun yıllara dayanan 
tecrübemiz, gelişmiş ve güvenilir teknik altyapımız sayesinde 
dış ticaret yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel ürün 
ve hizmetler sunarak hızlı ve güvenli bir şekilde dış ticaret 
hizmeti vermekteyiz” dedi. Program, katılımcılardan gelen 
soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

HABERLER
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Yangın yönetmeliğinin işletmelere özellikle 
kuruluş aşamasında büyük mali yükler 
getirdiğinin ve bu alanda sağlanacak 
desteğin hem ülke ekonomisi, hem ihracat 
potansiyelinin artırılması hem de risklerin 
önlenmesi açısından çok önemli olduğunun 
altını çizen Meclis Üyesi Bayramoğlu, “Bu 
sayede işletmelerimiz yangın yönetmeliği 
açısından AB standartlarına ulaştırılmış 
olacak ve böylelikle ihracat potansiyelleri 
arttırılmış olacaktır. İşletmelere sağlanacak 
olan bu desteğin tüm iller için örnek olacağı 
düşüncesindeyiz” dedi.
KOSGEB’in, KOBİ’lerin artan ihtiyaçları 
doğrultusunda gerekli revizyonları 
gerçekleştirerek hizmet vermek gibi önemli 
bir misyonunun olduğunu söyleyen KOSGEB 
İl Müdürü İbrahim Ustaömer ise, ilgili 
talebin hayata geçirilmesi için çalışmalara 
ivedilikle başlanacağını söyledi. Ustaömer, 
“Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz 
sahibi olmasını çok önemsiyoruz” dedi.

Bilişim, Eğitim ve Büro Malzemeleri 
Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 
15. Meslek Komitesi, Odamızın nitelikli ara 
eleman yetiştirmek üzere mesleki eğitime 
kazandırdığı Özel KOTO AOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. 
15. Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Akif Şen, Meclis Üyeleri 
Yıldırım Yılmaz, Fatih Ekinci, Komite Başkanı 
Handan Kümeli, komite Başkan Yardımcısı 
Mehmet Eray Camgöz ve Komite Üyesi İsmail 
Aydemir’in yer aldığı ziyarette KOTO Yönetim 
Kurulu üyesi Ziya Uludüz ve Okul Müdürü 
Özcan Bedel bilgi sundu. 
Gelecek döneminin kayıtlarının yapıldığı Özel 
KOTO AOSB Teknik Anadolu Lisesi’ni gezen 
15. Meslek Komitesi, derslikler, atölyeler, 
laboratuvarlar, kütüphane, müzik odası ve 
toplantı salonunu detaylı inceleme fırsatı 
buldu.

Odamız 1. Meslek Komitesi (Bayındırlık ve Madencilik Grubu) Meclis Üyesi Kerim Bayramoğlu ve 2. Meslek Komitesi (Konut 
İnşaatı Grubu) Meclis Üyesi Mert Kavşut, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer’i ziyaret ederek, ticari işletmelerin tabi olduğu 
yangın yönetmeliğinin KOSGEB tarafından desteklenmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

KOTO’dan KOSGEB’e İhracatı Arttıracak 
Öneri Sunuldu

15. Meslek Komitesi, Özel KOTO AOSB 
Teknik Anadolu Lisesi’ni Ziyaret Etti

HABERLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan ‘Dijital Skor Projesi’ Marmara Bölgesi’nin pilot ili seçilen Kocaeli’de, 
Odamız tarafından yürütülüyor. KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilen Dijital Skor Projesi 
kapsamında tüm üyelerin dijital skorları birebir ölçülüyor ve Kocaeli iş dünyasının dijitalleşme haritası çıkartılıyor.

Projenin tanıtım aşaması olan ‘KOBİ Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı’ Odamız Hizmet Binasında gerçekleştirdi. Odamız 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, firmalarının dijitalleşme oranını arttırmak 
isteyen iş insanları ve Vodafone Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Yusuf Aysal katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, çağımızda 
dijitalleşmenin firmalar için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Bilindiği üzere “Bilgi çağı” olarak adlandırdığımız bu çağda, 
dünya üzerindeki tüm ülkelerin nihai hedefi, ekonomik pazarda daha fazla söz sahibi olabilmek ve daha fazla rekabet edebilme 
gücüne erişmektir. Rekabet avantajı elde etmek için dijitalleşme sadece stratejik değil, işletmelerin hayatta kalabilmesi için 
kritik de bir öneme sahiptir.

Kocaeli İş Dünyası KOTO ile 
Dijitalleşiyor

HABERLER
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Bu önemin farkında olan ülkeler ve işletmeler bu 
dönüşümü sağlamak için gerekli adımları atmaya devam 
ederken; Sanayinin ve ticaretin yüksek teknolojiye geçişi, 
ülkemizin geleceği için ayrıca önemlidir. Çünkü Dijital 
Dönüşüm; sağladığı istihdam, katma değer, ihracat, cari 
açığı azaltan katkısı ve diğer sektörler üzerindeki en yüksek 
çarpan etkisi ile bizim gibi gelişim sürecindeki ülkelerde 
ekonomik büyüme üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. 
Biliyoruz ki; KOBİ’lerin yerel rekabetten küresel pazara 
uzanan yolculuğu dijital dönüşümle başlıyor. Bizler de 
Kocaeli Ticaret Odası olarak; Kocaeli iş dünyasının dijital 
dönüşümüne öncülük etmek ve bu sayede iş insanlarımızın 
küresel pazarda rekabet gücünü arttırarak ekonomik fayda 
sağlamak amacıyla projeler yürütüyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin tarafından başlatılan 
ve Marmara Bölgesi’nde pilot bölge seçilen ilimizde, Odamız 
öncülüğünde yürütülen ‘Dijital Skor Projesi’yle Kocaeli iş 
dünyasında dijitalleşmenin yaygınlaştırılması, verimlilik ve 
rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta, önce kent, 
sonra ülke ekonomisinin gelişimine öncülük edilmesi 
hedeflenmektedir. Projenin nihayetinde ilimiz iş dünyasının 
Dijital skorları birebir hesaplanarak, dijitalleşme oranının 
artırılması için “Kocaeli” özelinde yol haritası çıkarılacaktır” 
dedi.

Projenin saha çalışmasında yer alan Vodafone’un Kurumsal 
İş Birimi Satış Direktörü Yusuf Aysal, gelinen noktayla ilgili 
yaptığı sunumunda, Kocaeli iş dünyasının dijitalleşme 
oranının Türkiye ortalamasının bile üzerinde olduğunu 
vurgulayarak, “Türkiye’nin dijitalleşme oranı yüzde 53. 
Kocaeli’nin ise yüzde 65. Kocaeli’deki KOBİ’lerin dijital skoru 
yüzde 65. Her 10 işletmeden 10’u sahada araç kullanıyor, 
yüzde 35’i araç takıp sistemlerinden faydalanıyor. Her 10 
işletmeden 6’sının saha ekibi var, yüzde 58’i ekipleriyle 
akıllı cihazlar sayesinde anlık iletişim kurabiliyor. Her 10 
işletmeden 8’i müşterilerine ulaşmak istiyor. Yüzde 58’i 
kurumsal e-mail adresi, web sitesi veya sosyal medya 
hesaplarıyla müşterilerine ulaşabiliyor. Her 10 işletmeden 
8’i işletmesini internet ortamına taşımak istiyor. Yüzde 61’i 
online güvenlik denetimi, bulut veri gibi teknolojik çözümleri 
kullanıyor. Hedef, Kocaeli’nin dijitalleşme skorunu %75’e 
çıkarmak” dedi. Toplantı, firmaların dijital skorlarının 
hesaplanmasıyla sona erdi.

HABERLER HABERLER

Kocaeli İş Dünyası ‘Yapılandırma 
Fırsatlarını’ KOTO’da Öğrendi
Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Vergi Dairesi ve SGK ile işbirliği yaparak iş dünyasını ilgilendiren tüm yapılandırmaların detaylarıyla 
anlatıldığı toplantı düzenledi

İş dünyasını ilgilendiren yasa ve yönetmelikleri yakından takip ederek, görüşleriyle uygulamalara yön veren Kocaeli Ticaret 
Odası, 6 Haziran 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla ilgili kapsamlı bir toplantı düzenledi.

Kocaelili iş insanlarının büyük fırsatlar getiren yapılandırma yasasından üst düzeyde faydalanması ve ticaretlerinde 
ivme kazanması için Kocaeli Vergi Dairesi ve SGK Kocaeli İl Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştiren KOTO’nun ‘yapılandırma’ 
toplantısına Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat Barış ve 
Yusuf Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaptı. Programa, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, SGK İl Müdürü Nurettin 
Nacar ve işadamları katıldı. 
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Seminerin açılış konuşmasını Kocaeli Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz, “Bildiğiniz 
gibi 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden 
yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun 6 Haziran tarihinde yürürlüğe girdi. Ekonominin, 
kalkınmanın, yatırımların, yapısal reformların ve istihdam 
artışının icraat anlamında önümüze geldiği ve ülke 
ekonomimizin atağa geçtiği bir döneme girdik. Bu süreçte 
kentimiz ve üyelerimizin her zaman yanında olduğunu 
belirtmek istiyorum” dedi.

SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ise konuşmasında, bugüne 
kadar böyle kapsamlı bir yapılandırma kanunu çıkmadığını 
dolayısıyla herkesin bu fırsattan üst düzeyde yararlanması 
gerektiğini ifade ederek, “7143 Sayılı Kanun, vatandaşlarımıza 
çok önemli haklar vermektedir. Tüm paydaşlarımızın 
bu yapılandırmadan faydalanmasını diliyoruz. Bugüne 
kadar böyle avantajlı bir yapılandırma hayata geçirilmedi. 
Vatandaşlarımızın bu yapılandırmadan daha fazla haberdar 
olması ve faydalanması için özel bir çalışma başlattık. Afiş 
dağıtım ve duyuru çalışmalarımızın yanı sıra, işverenlerimizin 
işyerlerine merkez müdürlerimizi yönlendirip, onları 
bilgilendireceğiz” dedi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş da konuşmasına, 
7143 Sayılı Kanunun ve seminerin faydalı olmasını dileyerek 
başladı. Devletin, kamu alacaklarına yönelik zaman zaman 
yeniden yapılandırma imkanı tanıdığını ve bunun borçlu 
mükellefler için iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Okumuş, 
“Yapılandırma kanununu herkesin desteklemesini arzu 
ediyorum. Mükelleflerimizin bu yapılandırmalara destek 
vermelerini diliyoruz. Ülke olarak çok iyi yol katlettik ama 
daha da yol katletmemiz gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Gelir İdaresi Grup Müdür 
Vekili Mustafa Küçükbalkaya, Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin 
Hükümler İle Ortak Hükümler, Gelir İdaresi Grup Müdürü 
Halil İbrahim Temiz, Kesinleşmiş Veya Dava Safhasında, 
Bulunan Alacaklar, İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan, 
İşlemler İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, Gelir İdaresi Grup 
Müdürü Levent Şensoy, Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin, 
Hükümler ile Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması, 
SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı Nasır Durmaz, Sosyal 
Güvenlik Denetmeni Levent Uskal, Servis Şefi Halil İbrahim 
Sağlam ise 7143 Sayılı Kanun ve İstihdam Teşviki konularında 
kapsamlı bilgilendirme yaptı. Toplantı, katılımcılardan gelen 
soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

HABERLER

KOTO’da İş Dünyasına Özel Yapılandırma 
Semineri Düzenleniyor

Kocaeli Ticaret Odası, ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma 
yürüterek iş dünyasını ilgilendiren tüm yapılandırmaların 
detaylarıyla anlatılacağı seminer düzenliyor. 4 Temmuz 
2018 Çarşamba günü saat 14:00’te düzenlenecek 
seminerde iş dünyasının yapılandırma fırsatlarından üst 
düzeyde faydalanması için önemli bilgiler aktarılacak
İş dünyasını ilgilendiren yasa ve yönetmelikleri yakından 
takip ederek, görüşleriyle uygulamalara yön veren Kocaeli 
Ticaret Odası, 6 Haziran 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe 
giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanunla ilgili kapsamlı bir seminer programı 
düzenliyor.
Kocaelili iş insanlarının büyük fırsatlar getiren yapılandırma 
yasasından üst düzeyde faydalanması ve ticaretlerinde 
ivme kazanması için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma 
yürüten KOTO, 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 
14.00’te Kocaeli Vergi Dairesi ve SGK İl Müdürlüğü ile işbirliği 
yaparak, yapılandırmanın tüm detaylarını iş dünyasına 
aktarmayı amaçlıyor.

Seminerle ilgili detayları görüşmek üzere Vergi Dairesi 
Başkanı Ayhan Yaman ve SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ile 
bir araya gelen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 
yasanın iş insanlarının geçmişten gelen mağduriyetlerini 
telafi edebilmeleri adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, 
“Yapılandırmayla birlikte iş insanlarının hızlarını yavaşlatan 
birçok mali yükten kurtulacağını ve ticaretlerinde ivme 
yakalayacağını düşünüyoruz. Kurumlarla yaptığımız bu 
önemli işbirlikleri, gerek kent gerek ülkemiz ekonomisi için 
itici güç niteliğinde” dedi.
KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet 
Akif Şen, Murat Barış ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı 
ziyaretlerde KOTO’ya teşekkür eden Vergi Dairesi Başkanı 
Ayhan Yaman ve SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, iş dünyası 
için desteklerinin süreceğini ifade etti. Başkan Bulut, Vergi 
Dairesi Başkanı Ayhan Yaman’a Kocaeli mesaisinde, SGK İl 
Müdürü Nurettin Nacar’a da yeni hizmet binasında başarılı 
çalışmalar diledi.
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HABERLER

Özel Eğitim Kurumlarıyla İstişare 
Toplantısı Yapıldı

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi (Bilişim, Eğitim ve 
Büro Malzemeleri Grubu) bünyesinde bulunan özel eğitim 
kurumlarının temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi. 
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, 15. Meslek 
Komitesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, 15. 
Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli ve KOTO Genel 
Sekreter Yardımcısı Adem Aykaç ile birlikte ev sahipliği 
yaptığı toplantıya; ODTÜ-KYÖD Okulları, Özel İlk Karar 
Anadolu Lisesi, Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji, Özel Kocaeli 
Marmara Koleji, TED Kocaeli Koleji, Bilgi Küpü Okulları ve 
Özel Adım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin temsilcileri 
katıldı.
Toplantıda, özel okulların başta öğrenci ve personel 
servisi taşımacılığı olmak üzere, yemek ve kırtasiye 
malzemeleri tedarikinde ilimiz firmalarını seçmesi ve bu 

alanda yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü. Toplantıda 
yaptığı konuşmasında, ilimizde faaliyet gösteren özel 
eğitim kurumlarının, Kocaelili firmaları tercih etmesinin 
kent ekonomisi için önemine vurgu yapan Başkan Bulut, 
“Temennimiz, ilimizde faaliyet gösteren özel eğitim 
kurumlarının, tedarik konusunda da ilimizi tercih etmesidir. 
Kocaeli Ticaret Odası olarak bu alanda kurulacak işbirlikleri 
için çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.
Kocaeli Ticaret Odası’nın desteğinin çok önemli olduğuna 
vurgu yapan özel okul temsilcileri, istek ve önerilerini 
paylaşarak, çeşitli alanda ilimiz firmalarıyla işbirliğine hazır 
olduklarına vurgu yaptı. Somut adımların atılabilmesi için 
düzenli toplantı yapılması kararı alan heyet, bir sonraki 
toplantısını, Ekim ayında gerçekleştirecek.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, ilimizde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının yetkilileriyle bir araya 
gelerek, öğrenci – personel servisi, yemek ve kırtasiye tedarikinde ilimiz firmalarının tercih edilmesi için ilk adımı attı

HABERLER

Dikkat: KOSGEB KOBİ 
Tanımı Değişti!

24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in 
desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.

Ekonomimizde önemli bir yeri olan Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere bankalar, devlet kuruluşları ve farklı finansal kuruluşlar 
2018 yılı itibari ile çeşitli destekler vermeye devam etmektedir. Bu desteklerden faydalanmak isteyen işletmeler KOBİ sınıfına 
girip girmediklerini merak etmektedirler. Kobiler gerçek ve tüzel kişi olarak faaliyetlerine devam ederler. Peki KOBİ olmanın ve 
bu desteklerden ve teşviklerden yararlanmanın tanımı nedir?

Bir işletmenin “küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)” olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst 
sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı.

BAKANLAR Kurulunun “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOBİ, “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı 
aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler.” 
olarak tanımlandı. 

Değişiklikten önce bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 40 
milyon lira olması gerekiyordu.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ’ler şu şekilde sınıflandırıldı: 

“- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 
milyon lirayı aşmayan işletmeler.

– Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 
milyon lirayı aşmayan işletmeler.

– Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.”

KOBİ tanımının değişmesiyle artık daha fazla işletmemiz devlet destek ve teşviklerinden  yararlanabilecektir.
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EKONOMİ

Finansal Yatırım Araçlarının 
Reel Getiri Oranları

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile 
indirgendiğinde ise %1,81 oranlarıyla Amerikan Doları’nda gerçekleşti. 
 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %0,24 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın %0,77, mevduat 
faizi (brüt) %1,85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %6,11 ve BIST 100 endeksi %9,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi. 
TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro %0,65 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın %0,36, mevduat faizi %1,45, DİBS 
%5,72 ve BIST 100 endeksi %8,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi. 
 
Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,16 oranında 
yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %25,11, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise %22,65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 
 
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,36 oranında 
yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,19, TÜFE ile 
indirgendiğinde ise %19,79 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,68, TÜFE ile indirgendiğinde 
ise %18,66 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,87, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise %17,31 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Değerlendirmede En Yüksek Reel Getiri Euro’da Gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi

EKONOMİ

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede %4,76, ulaştırmada 
%2,66, ev eşyasında %2,24 ve eğlence ve kültürde %2,16 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda 
%1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %18,91, gıda ve alkolsüz içecekler %18,89, çeşitli mal ve hizmetler %16,79 ve 
lokanta ve oteller %13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %3,69 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek 
artış %10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek 
artış %17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,58 
ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

EKONOMİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%15,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,57 artış gösterdi.

 Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Haziran 2018 
 [2003=100]

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,44, imalat sanayi 
sektöründe %3,16, elektrik ve gaz %1,97, su sektöründe %1,20 artış olarak gerçekleşti.

EKONOMİ

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; %15,09 ile ham petrol ve doğal gaz, %6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %5,18 ile elektrikli 
teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre %0,24 düşüş gösterdi.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.
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ROMANYA

GENEL BİLGİLER

Resmi Adı

Nüfus

Dil

Para Birimi

Başlıca Şehirleri

Yüzölçümü

Başkent

19,5 milyon

Romanya

Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, 
Fransızca, İtalyanca ve Almanca

Bükreş, Yaş (Iasi), Timisoara, Köstence 
(Constanta), Cluj-Napoca, Craiova, 
Galati, Braşov

238.391 km2

Bükreş

Lei

ÜLKE RAPORU ÜLKE RAPORU

Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi 
yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, 
gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça şanslıdır.

19,5 milyonluk nüfusu ve 238.391 kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın güney doğusunda yer alan Romanya, 
Bulgaristan (608 km), Macaristan (443 km), Moldova (450 km), Sırbistan (476 km) ve Ukrayna (531 km) ile sınıra 
sahiptir.

Çin, Japonya, Tayvan, Güney Kore, ABD, Almanya, Hong Kong, Rusya Federasyonu, Malezya gibi ülkelerden mal satın 
almaktadır. Ülkenin başlıca ihracat yaptığı ülkeler ise ABD, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Singapur, 
Türkiye şeklinde sıralanmaktadır.

2018 yılında %4,7 olan tüketici fiyatlarındaki yıllık ortalama enflasyon oranının 2019 yılında %3,1 olacağı tahmin edilmektedir.
2017 yılında sabit fiyatlara göre %7 oranında büyüyen GSYH’nin, 2018 yılında %5,1 oranında büyüme ve 2019 yılında ise %3,5 
oranında artarak 265,3 milyar $ olması beklenmektedir.
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

Romanya ihracatının %70’inden fazlasını AB’ne gerçekleştirmektedir.  Banka varlıklarının yaklaşık % 82’si AB ülkelerinde 
yerleşik bankalara aittir. AB’nde yaşanan kriz Rumen ekonomisini etkilemeye devam etmekte, yabancı firmaların Romanya’da 
yatırım gerçekleştirme konusunda çekimser kalmaktadırlar. Ülkenin 2017-2020 döneminde ise ortalama büyüme oranının % 
3,4 civarında olması öngörülmektedir.

Türkiye-Romanya Dış Ticaret Seyri (Milyon Dolar)

GSYİH (Cari 
Fiyatlar -milyar $) 187,81

4,82

9 504

-1,56

19,76

-3,88

211,32

7

10 757

1,34

19,64

-7,3

245,59

5,1

12 575

4,65

19,53

-9,19

265,27

3,5

13 66

3,07

19,41

-9,81

286,11

3,1

14 828

3,09

19,3

-10,29

306,55

3,1

15 987

3,1

19,18

-11,18

328,28

3,1

17 230

3,1

19,05

-11,56

350,58

3,1

18 521

3,1

18,93

-12,39

GSYİH Büyüme 
(Sabit Fiyatlar-%)

Tüketici Fiyat 
Enflasyonu (ort, %)

Cari İşlemler 
Dengesi (milyar $)

Nüfus (milyon)

Kişi Başına Düşen 
GSYİH (Cari Fiyatlar-$)

2016a 2017a 2018b 2019b 2020b 2021b 2022b 2023b

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

49.413

62.007

111.420

-12.594

61.339

74.663

136.002

-13.324

57.904

70.259

128.163

-12.355

65.881

73.452

139.333

-7.570

69.878

77.889

147.767

-8.011

60.605

69.858

130.463

-9.253

63.540

74.551

138.091

-11.011

70.758

85.477

156.235

- 14.719

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

YIL

2015
2016
2017
2017 (Ocak-Nisan)
2018 (Ocak-Nisan)

İhracat İthalat Hacim Denge

2.817
2.672
3.141
  945

 1.252

2.600
2.196
2.480
  740
  976

5.417
4.868
5.621
 1.686
 2.228

217
476
661
  205
  276
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FUAR TAKVİMİFUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

30.07.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

04.08.2018 06.08.2018

05.08.2018

02.08.2018

05.08.2018

05.08.2018

1.ÇORLU TRAKYA BALKAN 
ÜLKELERİ, HAZIR GİYİM, 
EV TEKSTİLİ, KÜLTÜR VE 

TURİZM FUARI

4.ANKARA ÜNİVERSİTE 
TERCİH FUARI

6.ÇORLU AUTOSHOW 
OTOMOBİL TİCARİ 

ARAÇLAR MOTOSİKLET 
BİSİKLET VE 

AKSESUARLARI FUARI

ÇORLU 11.TARIMTECH 
2018

7.İSTANBUL ÜNİVERSİTE 
TERCİH FUARI

HAZIR GİYİM, EV 
TEKSTİLİ, KÜLTÜR 

VE TURİZM

EĞİTİM, YÜKSEK 
ÖĞRETİM VE 
ÜNİVERSİTE 
TERCİHLERİ

OTOMOBİL 
TİCARİ ARAÇLAR 
AKSESUARLAR

TARIM HAYVANCILIK, 
TOHUM, MEYVECİLİK, 

SULAMA 
TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİM, YÜKSEK 
ÖĞRETİM VE 
ÜNİVERSİTE 
TERCİHLERİ

HAZIR GİYİM, EV TEKSTİLİ, 
KÜLTÜR VE TURİZM

ÜNİVERSİTELER, YURTDIŞI 
ÜNİVERSİTELERİ, DİL 

KURSLARI, EĞİTİM 
SEKTÖRÜNE YÖNELİK 

EKİPMANLAR

OTOMOBİL TİCARİ 
ARAÇLAR MOTOSİKLET 

BİSİKLET VE AKSESUARLARI

TARIM, HAYVANCILIK, TOHUM, 
MEYVECİLİK, SULAMA VE 

SERACILIK TEKNOLOJİLER, 
TRAKTÖR VE EKİPMANLARI, 

DEPOLAMA SİSTEMLERİ, 
SOĞUTMA, HAVALANDIRMA

ÜNİVERSİTELER, YURTDIŞI 
ÜNİVERSİTELERİ, DİL 

KURSLARI, EĞİTİM 
SEKTÖRÜNE YÖNELİK 

EKİPMANLAR

TEKİRDAĞ

ANKARA

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

İSTANBUL

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

CONFAİR

MIMS 
AUTHOMECHANIKA 

MOSCOW

INTERTEXTILE 
SHANGAI HOME 

TEXTILES

MAGIC(TÜM ALT 
FUARLARIYLA)

KIDS FASHION

06.08.2018 09.08.2018

16.08.2018

27.08.2018

18.08.2018

30.08.2018

27.08.2018 30.08.2018

12.08.2018 15.08.2018

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

YAPI VE İNŞAAT

ÇOCUK VE BEBEK 
HAZIR GİYİM

OTOMOTİV 
YAN SANAYİ

EV TEKSTİLİ

HAZIR GİYİM, 
TEKSTİL, DERİ, 

AKSESUAR, AYAKKABI

KONUSU

İRAN

KAZAKİSTAN

RUSYA 
FEDERASYONU

ÇİN

ABD

ÜLKE

ALMATI

MOSKOVA

ŞANGAY

LAS VEGAS

TAHRAN

ŞEHİR

Başlıca Yurtdışı Fuarlar
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Tarım Ürünleri

Gıda Maddeleri ve İçecekler

Ana Metaller ve İlgili Ürünler 

RUSYA FEDERASYONU

UKRAYNA

İSVİÇRE

Kayıt Tarihi: 05.07.2018
Firma Adı: FARM TEMIRBULATOV
Yetkili Kişi: Ruslan Temirbulatov
Tel: +7.937.633 93 93; Faks:.. ; e-mail: n-m999@mail.ru ; web:

Buğday, arpa, yemlik arpa, mısır üreticisi firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif 
Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından iletilmiştir.

Kayıt Tarihi: 04.06.2018
Firma Adı: UKRSPIRT
Adres: Office 600, 30-V Fizkultury str. (“Fahrenheit” business center), Kyiv, 03150, ,
Yetkili Kişi: Ostrovskiy Ievgen / Trader of Commercial Affairs
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: ostrovskiy@ukrspirt.com ; web: http://www.ukrspirt.com/en

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; alkol ve içki üreticisi olan “UKRSPIRT” (SE “UKRSPIRT”) Devlet İşletmesinin, dış 
pazarlarda sertifikalı ve rekabetçi olan çok çeşitli alkollü içecekler ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Aksesuar malzemeleri 
(kapaklar, etiketler, filmler, oluklu paletler, vb.) hesaba katılmadan 6,7 USD/dekalitre fiyattan satışa sunulduğu belirtilmiştir. 
Teslimat şartları - FCA (Ukrayna, Lutsk town, Kovelska 67 str.) olup, Ödeme koşulları - % 100 ön ödeme biçiminde olduğu 
belirtilmiştir.

Kayıt Tarihi: 20.06.2018 
Firma Adı: PANTERA GROUP 
Adres: 35 rue de Rive 1260 Nyon, Switzerland Case Postale 1257, , 
Yetkili Kişi: Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: info@panteratrading.com ; web: www.panteratrading.com 

İsviçre merkezli bir ticari Şirketler Grubu olan PANTERA GROUP’un; Türkiye’deki inşaat firmaları için demir (steel reinforcement 
bars) ve taşıt lastiği, kauçuk oyuncaklar, lastik bant, kablo ve ayakkabı gibi kauçuk ürünler ve tükenmez kalem, gıda kapları vb. 
şeffaf plastik ürünler üreticileri için hammaddeler (polystyrene / rubber) tedarik etmek istediği bildirilmiştir.

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

Karabaş Mahallesi
Ömer Türkçakal Bulvarı
No:2 İzmit / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 322-3010
Email: koto@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Gölcük Temsilciliği

Merkez Mahallesi Atatürk 
Bulvarı Eçil Apt. No:105 
Kat:2 Gölcük / Kocaeli
Telefon: (262) 414-1382
Mail: golcuk@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Kandıra Temsilciliği

Çarşı Mahallesi Belediye 
Pasajı No 16
Kandıra/ Kocaeli
Telefon: (262) 551-2061
Mail: kandira@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Derince Temsilciliği

Sırrı Paşa Mah. Engün Cad. 
No:5 Kat :2 Daire 5
Derince/ Kocaeli
Telefon: (262) 229-5528
Mail: derince@koto.org.tr
Çalışma Saatleri :
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

KaramürselTemsilciliği

4 Temmuz Mah. Beyti Karaca 
Cad. No6-A
Karamürsel/ Kocaeli
Telefon: (262) 452-4641
Mail: karamursel@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi- Cuma 8:30 – 17:30

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


