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Devletimizin ve Kahraman
Askerlerimizin Yanındayız

Odamız Heyeti
Kartepe Zirvesi’ne Katıldı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı, “81 İl’de aynı anda tüm Odalar 
ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla 
hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz.  
Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı 
verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de 
ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu 
ortadan kaldırmaktır. 
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden 
temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden 
kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden 
tesis etmektir.
Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. 
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler 
Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde 
yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine 
saygı gösterilmektedir.
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka 
uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu 
terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve 
hasmane eyleme maruz kalmıştır. 
Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de 
saldırılar düzenlemektedir.
Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan 
hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri 
ve tepkileri sürekli artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları 
katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör 
gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm 
bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine 
gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.

Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami 
dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında 
da gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, 
barış ve huzur geldi.
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne 
de zemin hazırlamış olduk.
Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl 
seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü.
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar 
edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, 
olmayacağız.
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve 
dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen 
suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle 
yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü 
açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına 
da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli 
göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından 
desteklenmektedir.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı 
ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede 
hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, 
ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye 
ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş 
dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı 
verecektir.
Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin 
geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 81 ilde 365 Oda ve Borsa’nın aynı anda 
yayınladığı Barış Pınarı Harekâtı mesajını paylaşarak, “Devletimizin ve kahraman askerimizin yanındayız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Odamızın yer aldığı kurumların 
paydaşlığında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kartepe Zirvesi 
25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. ‘’Kentleşme 
ve Mutlu Şehir’’ ana gündem maddesiyle yapılacak Kartepe 
Zirvesi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Açılış töreninde, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer 
Efe, İbrahim Atalay, Yusuf Ziya Uludüz ile 10. Komite Başkan 
Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız da yer aldı. Açılışa ayrıca, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 

Kasapoğlu da konuşmacı olarak katıldı. Bu yıl BM Türkiye 
Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez’in de aralarında bulunduğu 
BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok 
sayıda konuşmacı Kartepe Zirvesi’nde yer aldı. 

Kartepe Zirvesi 2019’da kentleşme olgusuna özel atıfta 
bulunarak “Kentleşme ve Mutlu Şehirler” teması etrafında 
düzenlendi. Kentleşmenin insanlığın ve dünyanın geleceği 
üzerindeki etkisi, beraberinde getirdiği sorunlar ve fırsatlar, 
düzenlenen paneller, konferanslar, forumlar ve çalıştaylarda 
tartışıldı.

Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak 
ses verme günüdür.
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki 
bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir.
Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan 
bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok 
edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman 
edemez.
Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle 
devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok 
edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan 
inancımız tamdır. 

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet 
olsun. 
Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer 
kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.” 
Ayrıca Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli 
Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kamu- Sen Kocaeli 
Temsilcisi Orhan Kütük, Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, 
Hak-İş Kocaeli Temsilcisi İdris Ersoy, TZOP Kocaeli Temsilcisi 
Yusuf Karaaslan, Memur-Sen Kocaeli Temsilcisi Şahin Yaşlık, 
TÜED İzmit Şubesi Adem Özata, TİSK Kocaeli Temsilcisi Selçuk 
Borakay, ortak basın açıklamasında yer alarak, ortak açıklamayı 
ve desteklerini bir kez daha ifade etti.
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Kocaeli iş dünyasının lider kuruluşu Kocaeli Ticaret Odası, 
şehirlerarası ticareti geliştirmek için de fırsat kabul ettiği 
müşterek meslek komite toplantılarının 2019 yılı 2. 
organizasyonunu Edirne’de gerçekleştirdi. Odamızın proje 
ve çalışmalarının fikir sahibi olan komitelerin bir araya geldiği 
müşterek meslek komite toplantılarında Oda’nın yeni dönem 
çalışmalarına ışık tutulurken, şehirlerarası ticaret kültürü de 
geliştiriliyor. 

Odamızın Edirne’de düzenlediği 2019 Yılı 2. Müşterek Meslek 
Komite Toplantıları, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
düzenlenen görüşmeyle başladı. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp 
Kayalar, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, 
Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay, Ömer Efe ve Oda Genel 
Sekreteri Mert Anlıpak’ın yer aldığı heyeti, ETSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Selahattin Kaya, Ali Taşdemir, Ahmet Özalp, TOBB Edirne İl 
KGK Başlkanı- TOBB Batı Marmara Bölge Başkanı Elmas 
Aslan, Oda Genel Sekreteri Nevzat Taşkın ağırladı. 

Ziyarette konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt, 
Odamız heyetine teşekkür ederek Edirne ekonomisi hakkında 
bilgiler verdi. Şehrin, Avrupa’ya kara ve demiryolu ile bağlantı 
sağlayan 5 sınır kapısına sahip olduğunu ifade eden Zıpkınkurt, 
“Sadece hafta sonları şehrimize turizm amaçlı 1200 ila 1500 
arasında günlük araç girişi oluyor. Döviz kuru farklarından 

dolayı son 1 yıldır alışveriş daha da artmış durumda. Özellikle 
Bulgaristan ile çok yoğun bir şekilde mobilya alışverişi 
yapıyoruz. Ülkede hazır mobilya üretim anlayışı olmadığı için 
burada yaptırıp, hemen sınırdan evlerine geçişi sağlıyorlar. 
Tekstil ve inşaatta da güzel işler yapıyoruz. Sanayiye dayalı 
ihtiyaçlarımızı ya ithalatla ya da diğer şehirlerden karşılıyoruz. 
40 parselden oluşan 1 adet Organize Sanayi Bölgemiz var. 
Sadece 28 parseli kullanılıyor. Osmanlı’dan kalan 700 adet 
tarihi eser hala şehrimizde bulunuyor. Son yıllarda turizmi 
hareketlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmalarla yıllık 1-1,5 
milyon olan turist sayısını 3,5 milyona çıkarmayı başardık. 
Gelecek 10 yıllık hedeflerimizde bu rakamı 5 milyona 
çekmek var. Edirne sayesinde İstanbul ve civar iller de turizm 
destinasyonumuza dâhil oldu” dedi.

ETSO heyetine teşekkür eden Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut da, Kocaeli ile ilgili kapsamlı bilgiler 
verdi. İki şehrin özellikle sanayi ve turizm anlamında birbirini 
destekleyebileceğine vurgu yapan Başkan Bulut, “Odamıza 
göstermiş olduğunuz ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla 
teşekkür ediyoruz. Kocaeli bildiğiniz gibi ülkemizin adeta 
sanayi başkenti. Özellikle transit sınır ticaretinde ihtiyacınız 
olan sanayi ürünlerini sizlere kolayca tedarik edebilecek 
kapasitede ve yetkinlikteyiz. Ayrıca Edirne’nin turizm 
destinasyonuna Kocaeli bölgesini de dâhil edebiliriz. Turizm 
için 4 mevsim önemli olanaklar sunan, konaklama kapasitesini 
yükselten şehrimiz, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelecek 
misafirlerimize de farklı güzellikler sunmak için hazırdır. Bu 
görüşmeyi daha da ilerleterek, işbirliklerimizi artırabiliriz” 
dedi. Görüşmenin sonunda, Kocaeli’de sanayi ve turizm 
alanında faaliyet gösteren firmaların detaylı listesinin ETSO’ya 
gönderilmesi ve işbirliklerinin artırılması kararı alındı. 
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Odamız İle Edirne TSO Arasında
Ticaret Köprüsü Kuruluyor

Kocaeli’nin şehirlerarası ticari ve ekonomik işbirliği düzeyini 
artırmak amacıyla Müşterek Meslek Komite Toplantılarını her 
yıl farklı bir ilde gerçekleştiren Odamız, Edirne’de düzenlediği 
organizasyonla bu amacını uluslararası bir boyuta taşıdı. 
2019 Yılı 2. Müşterek Meslek Komite Toplantısı kapsamında 
gerçekleştirdiği programa, Bulgaristan iş insanlarıyla ikili iş 
görüşmeleri organizasyonunu da dâhil eden KOTO, 27 farklı 
sektörde 200’den fazla iş görüşmesine aracılık etti. 

İkili iş görüşmeleri için özel bir hazırlık yapan Odamız, bu 
kapsamda Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaparak, 
Kocaelili iş insanları için potansiyel vadeden sektörleri ve iş 
insanlarını tespit ederek ikili iş görüşmelerine davet etti. Tüm 
sektörler ve firmalar için kapsamlı tanıtım dosyaları hazırlayan 
Odamızın Edirne’de gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, oldukça 
verimli geçti. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis 
Başkanı Akın Doğan’ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 
Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Murat Barış, Mehmet Akif Şen, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, 
Yusuf Erenkaya ve İbrahim Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
programa; Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Vassil 
Valchev, Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yancho Yanev, Bulgaristan Meclisi Ekonomi Komisyonu 
Başkanı Petar Kanev, Bulgaristan Meclisi Üyesi Prof. Ivo Hristov 
da katıldı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin 
artırılması amacıyla iyi niyet protokolü de imzalandı. 

Program, Kocaeli’nin sektörel tanıtım filminin sunulmasıyla 
başladı. Kocaeli’nin sanayiden kimyaya, sağlıktan tarıma kadar 
birçok alanda ekonomik gücünü ifade eden filmin İngilizce 
sunumunun ardından konuşan Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli ülkemizin en önemli üretim 
merkezidir ve çok stratejik bir konumda bulunmaktadır. Kocaeli 
iş insanları olarak Bulgaristan ile otelcilik, plastik, makine, 
sanayi, ağır sanayi ve mobilyacılık sektörlerinde üst düzey 
işbirliği gerçekleştirebiliriz. Bu ikili iş görüşmelerinin sonucunda 
inanıyorum ki başarılı ve uzun süreli bir ticaret ortamı ortaya 
çıkacaktır. Ayrıca sizleri Aralık ayında gerçekleştireceğimiz 
‘Markam Olur Musun?’ fuarımıza hem katılımcı hem ziyaretçi 
olarak davet ediyoruz. Burada ilimizin ekonomi alanında 
gücünü daha fazla görme şansına sahip olup, ticari görüşmeler 
de gerçekleştirebileceksiniz” dedi. 

Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yancho Yanev, Avrupa’nın Türkiye’ye en yakın sanayi ve 
ticaret odasının Haskovo olduğunu ve bu yakınlığın en iyi 
şekilde değerlendirileceğine olan inancını koruduğunu ifade 
ederek, “Bir ilki gerçekleştirerek 3. bir adreste, Edirne’de ikili 
iş görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan tarafından 
da Türkiye tarafından da ilgi çok büyük. Bizim sanayi ve ticaret 
odamız uluslararası ilişkilerde Bulgaristan’ın en iyi odalarından 
biridir. Avrupa’nın Kocaeli’ye en yakın sanayi ve ticaret odası 
Haskovo’dur. Bu yakınlığı en iyi şekilde değerlendireceğimize 
inanıyorum. Tarımda Haskovo oldukça gelişmiştir. Sizin 
şehrinizin tanıtım filmini izleyince karşılıklı bir şeyler 
gerçekleştireceğimize dair inancımı daha da çok arttı. Hepiniz 
Bulgaristan’da yatırım yapmalısınız. Çünkü Bulgaristan en az 
vergi alan ülkedir” dedi. 

Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev 
ise, vize da dâhil olmak üzere ticaretin daha da gelişmesi 
adına Başkonsolosluk olarak tüm kolaylıkları sağlayacaklarını 
ifade ederek, “Bugün sizlerle bulunmak ve sizleri burada 
selamlamak büyük bir gururdur. İki ülke arasındaki ilişkileri 
güçlendireceğine inandığım bu toplantıdan bulunmaktan 
gurur duyuyorum. Ve yüksek orandaki katılım bizleri çok mutlu 
etmiştir. Bulgaristan, özellikle Türkiye ile ekonomik ve ticari 
alanlarda birçok beklentiyi karşılayabilecek potansiyele sahip. 
Ve benim de beklentim ilişiklerin çok daha yakınlaşmasıdır. 
Karşılıklı alışverişlerin yapılması ve ticaretin daha yüksek 
değerlerde devam etmesidir. Tabi ki iki ülke arasındaki mal 
alışverişinin gerçekleştirilmesi sadece ticaret odalarının değil, 
devletin de görevidir. Bu bağlamda başkonsolosluk olarak 
şunun sözünü vereceğim ki; iki ülkenin gelişmesine kendi görev 
alanımız dâhilinde her türlü yardımı ve vize kolaylığı yapmaya 
hazırız. Herkese başarılar diliyorum ve en kısa sürede en üst 
sonuçları alacağımıza inanıyorum” dedi. Bulgaristan Meclisi 
Ekonomi Komisyonu Başkanı Petar Kanev ise, iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin her geçen gün artacağına inancını dile 
getirdi.

İyi niyet protokolünün imzalanmasının akabinde ikili iş 
görüşmelerine geçildi. Eşleştirilen firmalar, kendileri için özel 
olarak ayrılan masalarda tercümanlar eşliğinde bir araya gelerek, 
sektörlerini, firmalarını tanıtarak Bulgaristanlı partnerler şansı 
elde etti. 200’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirilirken, 
firmalar arasında somut adımlar atmak için karşılıklı olarak ülke 
ziyareti gerçekleştirme kararı alanlar oldu.

Odamız Üyelerinin Edirne Çıkarması Verimli Geçti; 
Bulgaristanlı İş İnsanlarıyla 200’den Fazla
İş Görüşmesi Gerçekleşti
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Odamızın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatı gereği 
yılda 2 kez yapmakla yükümlü olduğu müşterek meslek komite 
toplantılarının 2019 yılı ikinci organizasyonunu Edirne’de 
gerçekleştirdi. Program kapsamında hem Edirneli hem de 
Bulgaristanlı iş insanlarıyla bir araya geldi hem de, kurumsal 
bağını kuvvetlendirdi. 

Geniş kapsamlı programın son gününde kurumsal eğitimler 
ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. TOBB ETÜ Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi’nden aynı zamanda Başkent Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, KOTO ailesine ‘İş 
Dünyamızın Zorlukları, Kurum Kültürü ve Takım Ruhu’ üzerine 
kapsamlı bilgiler verirken, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası 
Müdürlüğü Uzmanı Gökhan Gürsoy katılımcılara, TOBB’un 
zorunlu bilgilendirme programında olan, “Alacak Sigortası 
Sistemi’ ile ilgili bilgi verdi.  

Eğitimlerin akabinde gerçekleşen istişare toplantısının 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, ‘ortak akıl ile yönetim’ biçimini ilke 
edindiklerini ve göreve geldikleri ilk günden bu yana 
bu metotla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, 
“Şuan burada tüm komitelerimizden temsilcilerimizin 
katılımlarıyla, Odamız için adeta düğün günü olan 
istişare toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Komitelerimiz 
Odamızın can damarıdır. Göreve geldiğimiz günden bu 
yana ‘hep birlikte yönetim’ dedik ve bu ilkeyle hareket 
ettik. Bu çizgiden hiç sapmadık. 

Komitelerimiz bizlere ne ilettiyse çözümü için harekete geçtik, 
girişimlerde bulunduk. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm 
kazanımları birlikte başardık, yenileri için de çok çalışmaya 
devam edeceğiz. Görüşleriniz her zaman olduğu gibi bizlere 
ışık tutmaya devam edecektir. KOTO büyük bir ailedir ve bu aile 
kent ekonomisine dair sorumluluklarının bilincindedir. KOTO 
kent ekonomisine güç katmaya devam edecektir” dedi. 

Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan da, komitelerin yıl boyunca 
çok başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek başarılarının daim 
olmasını diledi. Akabinde katılımcıların görüş ve önerileriyle 
adeta verimli bir çalıştaya dönüşen istişare toplantısına geçildi. 
Tüm konuşmacıların sorularını ve gündemlerini tek tek not alan 
Başkan Bulut, yeni dönem çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. 

KOTO Ailesi
2020 Yılına Işık Tuttu

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut’tan
Saik Yönetimiyle Kıbrıs’ İş Ziyareti

Odamızın girişimleriyle, 13 Eylül 2019 tarihinde markası ve 
lezzeti artık coğrafi işaretle tescilli olan İzmit Simidi’nin tescil 
belgesi tüm kent adına Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi 
İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe tarafından Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın 
Doğan’a takdim edildi. 

Takdim töreninde konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu 
Daire Başkanı Kızıltepe, “İzmit simidinin tescil belgesini 
veriyoruz. Coğrafi işaret yöremizin ekonomik anlamda meşhur 
bir ürünü varsa bunun korunması için veriliyor. Coğrafi 
işaret o yörenin ürüne attığı imzadır. Coğrafi işaret tesciliyle 
amacımız geçmişten gelen değerlerimizi korumaktır. Bir diğer 
amacımız da ekonomidir. Ekonomide daha fazla katma değer 
elde edeceğimiz bir ürün varsa buna da coğrafi işaret tescili 
yapıyoruz.  Aynı ürünü üretebilirsiniz ama artık İzmit simidi 
yazamazsınız. Kocaeli Ticaret Odası sorumluluk yüklendi. 
Bizim denetimlerimiz yapılacak. 1 yıl içerisinde Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na raporlayacak. Bu ürünün daha fazla değer 

kazanması için adımlar atılmalı. Tescil önemli bir adım ama 
yatırımları da yapmak lazım. Üreticiler bilinçlendirilmeli, kalite 
arttırılmalı. Kocaeli’nin 7 tane coğrafi işaret tescili var. Bunlar; 
Hereke İpek Halısı, Hereke Yün El Halısı, Hereke Yün İpek 
El Halısı, İzmit Pişmaniyesi, Kandıra Bezi, Karamürsel Sepeti 
ve şimdi de İzmit Simidi. 5 tane de bekleyen başvurusu var. 
Yarımca Kirazı, Derince Çenesuyu, İzmit Sütlü Nuriyesi, Eşme 
Ayvası için KOTO tarafından başvuruldu. Gölcük Belediyesi 
tarafından da Döşeme Bebeği için başvuru yapıldı” dedi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da, İzmit Simidi 
için alınan coğrafi işaret tescil belgesinin tüm kente hayırlı 
olmasını dileyerek, “İzmit Simidimizin markası ve lezzeti artık 
resmen tescilli. Zaten alanında marka olan İzmit Simidimize 
tescil belgesiyle hak ettiği değeri vermiş olduk. Daha fazla 
değerimizin tescillenmesi için girişimlerimiz sürüyor. Kentimizin 
değerlerini korumak ve daha fazla katma değere dönüştürmek 
gibi ödevlerimiz var. Hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Kurulu 
Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulundu. 
SAİK Başkanı Levent Korkut ile birlikte Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’un da yer aldığı, TOBB SAİK yönetimi, 
KKTC’de sektör adına önemli temaslar gerçekleştirdi. İlk olarak 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret eden heyet, akabinde Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası’nda görüşmelerde bulundu. 

SAİK Yönetiminin, öncelikle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yaptıkları 
resmi görüşmede, Oda yöneticileri ile bir araya gelerek, Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki sigorta sektörü konuları ve acentelerin 
yerel sorunları ile genel sorunları istişare etti. Toplantıda Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Serhan Kombos, 
Vargın Varer yer aldı. 

İcra Komitesi Üyeleri bu görüşmenin ardından Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası’na giderek, Oda Başkanı Candan Avunduk, 
Yönetim Kurulu As Başkanı Metin Uluğ, Yönetim Kurulu Üyesi 
Çavlan Paralik ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Erel ile karşılıklı 
istişarelerde bulundu. Her iki toplantıda iki ülke bakanlıkları ve 
TOBB SAİK Yönetimi ile ortaklaşa bir çalışma toplantısı yapılması 
planlanmış ve kararı alındı. 

TOBB SAİK Yönetimi, yapılan davet doğrultusunda Kıbrıs’ta 
gerçekleştirilen HDI Sigorta 2019 Yılı Sigorta Acenteleri 
toplantısına da katıldı. Sektörde ilk kez gerçekleşen bu davet 
ile 5684 sayılı kanun ile kurulan ve görev yapan SAİK (Sigorta 
Acenteleri İcra Komitesi) Yönetimi tarihinde ilk kez bir Sigorta 
Şirketi tarafından Acenteleri ile buluştuğu bu önemli birlikteliğe 
katılmış oldu.  

Odamızın Girişimleriyle İzmit Simidi’nin
Markası ve Lezzeti Coğrafi İşaretle Tescillendi



98 İŞ DÜNYASI 2019 www.koto.org.tr

Odamız, dünya pazarlarını Kocaeli iş dünyası ile bir araya 
getirdiği organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. 
Ülkelerin ticaret ve yatırımla doğrudan yetkili isimlerinin 
katıldığı seminerlerde, iş yapma fırsat ve yöntemleri anlatılıyor. 
Odamızın ülke bilgilendirme toplantıları bu kez, Avrupa’nın en 
yoğun Türk nüfusuna sahip ülkesi ve ülkemizin 7. Büyük ticaret 
ortağı Hollanda ile devam etti. Hollanda ile ortak değerler ve 
çıkarlar üzerine temellendirilmiş ve 400 yılı aşkın süredir devam 
eden ortaklığı daha fazla ticaretle pekiştirmek isteyen Odamızın 
seminerine ilgi yoğun oldu. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in 
ev sahipliği yaptığı programda Hollanda&Türkiye Ticaret Odası 
Mali Müşaviri Maurice De Clerq, Türkiye Sorumlusu Leyla De 
Mos, Ticaret Hukuku Avukatı Gönül Kaya, yoğun ilgi gösteren 
katılımcılara; Hollanda’nın ekonomik durumu, dış ticareti, pazar 
yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi 
gereken konularla ilgili kapsamlı bilgiler verdi. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “İki ülke arasında 
2017 yılında yaşanan olumsuz siyasi gelişmelere rağmen ticari 
ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Hollanda ikili 
ticaret hacmi bakımından ülkemizin yedinci büyük ticaret 
ortağıdır. 2018 yılında Hollanda’yla ihracatımız (4 milyar 778 
milyon Dolar) önceki yıla kıyasla %23,64 artmış; ithalatımız (3 
milyar 305 milyon Dolar) %11,82 oranında düşüş göstermiştir.

2002-2018 döneminde Hollanda, 24 milyar 558 milyon Dolar’la 
ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımda Avrupa ülkeleri 
arasında birinci sırada yer almıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle, 
ülkemizde, aralarında Unilever, ING Bank, Credit Europa Bank, 
AGT Netherlands, Achma gibi firma ve bankaların da olduğu 2 
bin 873 Hollanda firması faaliyet göstermektedir. Bu şirketler 
arasında kayıtlı, sermayesi 500.000 Dolar’ın üzerinde olan 18 
şirket bulunmaktadır. Kocaeli’de de Hollanda sermayeli 13 
şirket bulunmaktadır.

Türkiye’de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, 
ilaç sektörü, tıp endüstrisi, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, 
gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her 
sektörde faaliyet göstermektedirler. Merkez Bankası verilerine 

göre, 2002-2018 döneminde Türkiye’den 
Hollanda’ya yapılan uluslararası doğrudan 
yatırımların toplamı 12 milyar 581 milyon 
Dolar olup, ülkemizden yurtdışına yapılan 
doğrudan yabancı yatırım bakımından 
Hollanda ilk sırada yer almaktadır.

Bildiğiniz üzere Hollanda, Türk 
vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerin 
başında gelmektedir. Yaklaşık 4 milyon 
göçmenin yaşadığı Hollanda’da Türk 
toplumunun nüfusu 500.000 civarındadır. 
Hollanda’da Türk kökenli iş insanları 
tarafından kurulan şirketlerin sayısının 23 
bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Söz konusu girişimciler, toplam 6 milyar 
Avro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 

bin kişiye istihdam sağlamakta, yaklaşık 8 milyar Avro düzeyinde 
ciro oluşturmaktadır. 2018 yılında ülkemize gelen Hollandalı 
turist sayısı 2017 yılına kıyasla %26,86 artarak 1.013.642 kişi 
olarak gerçekleşmiştir. 5-6 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda’da 
yapılan Türkiye-Hollanda JETCO I. Dönem toplantısı vesilesiyle, 
ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolar’a çıkartılması hedefi 
belirlenmiştir. Bugün aramızda Hollanda- Türkiye Ticaret 
Odası’nın yetkilileri bulunmaktadır. Kendileri hem Türkiye’de 
hem de Hollanda da aktif çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ticaret 
ve yatırım konuları ile ilgili sorularınızın en doğru muhatapları 
olduğunu düşünüyorum. Verimli bir toplantı diliyorum” dedi. 

Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Mali Müşaviri Maurice De 
Clerq, Oda’nın çalışma ve faaliyetlerinden bahsederek başladığı 
konuşmasında, “Hollanda&Türkiye Ticaret Odası kısa bir süre 
önce iki ülke arasında köprü olmak üzere kuruldu. Her ülkede 
karşılıklı olarak iş ve yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza 
aracılık ediyoruz. Kendimizi şimdiden bir köprü olarak görüyoruz. 
Hollanda olarak ülkemizin ticarete dayalı bir ekonomisi var. Çok 
küçük olmamıza rağmen ticari anlamda güzel işler yaptığımızı 
düşünüyoruz. Yeni ticaret ve iş insanlarımızın da yanlarında 
olmak istiyoruz. Hollanda’da çeşitli vergilendirme sistemleri 
var. Farklı seçenekler mümkün. Şirket vergisi yüzde 10’du. Ama 
yakın zamanda düşmesini bekliyoruz. 

Hollanda’da yaptığınız her işte vergiye tabi tutulmuyorsunuz. 
Hollanda’da ürün gösterimi ve tanıtımı yapmak ancak satışı 
Türkiye üzerinden gerçekleştirmek, vergiye tabi değil. Sizin 
için çalışan bir şirket bulmanız ya da kurmanız durumunda 
vergi sistemine dâhil oluyorsunuz. Vergiye tabi tutulmadan 
Hollanda’da işler yapabilirsiniz. Belki işlerinizi büyütmek ve 
sabit bir şirkete dökmek isterseniz de şirket kurma işlemleri 
ve maliyetleri çok uygun. Hollanda ve Türkiye arasındaki son 
yıllarda sürekli artış gösteren, ticari hacim ve yapılan ortak 
yatırımlar birçok Türk firmasının da Avrupa pazarına girişinde, 
Hollanda’yı seçmesine neden olmaktadır. Gelişmiş altyapısı ve 
olgun ekonomisiyle Hollanda, bir çok alanda Türk firmalarına 
fırsatlar sunmakta ve global pazara ilk adımı atma fırsatı 
tanımaktadır” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların akabinde 
katılımcıların soruları yanıtlandı.

HABERLER HABERLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Özbekistan’a iş programı 
düzenledi. TOBB Başkanı ve aynı zamanda Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in de aralarında 
bulunduğu heyetle gerçekleşen Özbekistan programı, dolu 
dolu geçti. 

Hisarcıklıoğlu, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gezer ve iş heyeti ilk olarak Özbekistan Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Dr. Adham İkramov ile 
görüşen heyet, Türkiye-Özbekistan iktisadi ve ticari ilişkilerinin 
daha da geliştirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulundu. 
Türk yatırımcıların gündemindeki konular paylaşıldı. Heyet 
daha sonra Özbekistan’ın Uluslararası Yatırımlardan sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiev ve Maliye ve Ekonomiden 
sorumlu Başbakan Yardımcısı Çamşid Kuçkarov ile görüştü. Her 
iki görüşmede de, Türk-Özbek ticari ilişkilerinin geliştirilmesi 
konuşuldu. 

Heyet, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya 
Er’i konutunda ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye-Özbekistan iş 
ilişkilerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşler aktarılarak, iş 
insanlarının önerileri alındı. Heyetin programı Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası İstişare toplantısı ve Türk Konseyi tarafından 
düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkelerin Girişimcilerinin 
Katılımıyla Türk Keneşi Yatırım Forumu’yla devam etti. Foruma, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,  Macaristan, Özbekistan, 
Türkmenistan Odalar Birliği ile iş insanları katıldı. 
Özbekistan İş Programı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu’yla sona erdi. Başkan 
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında 6 farklı ülke ama tek millet 
olduklarını vurgulayarak, “1,1 trilyon dolarlık ekonomik 
büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 
milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir 

güç haline geliyoruz. Öte yandan, birbirimizle olan ticaretimize 
baktığımızda, o kadar da büyük bir hacme ulaşamadığımızı 
görüyoruz. 6 ülkenin birbiriyle ticareti ancak 9 milyar dolara 
ulaşabilmiş, yani toplam ticaretimiz içinde ancak yüzde 2 pay 
alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine bizlerin elinde. Zira ticaret 
demek, kalkınma demek, halkların zenginleşmesi demek. 
İnşallah Türk TSO ile birlikte, bu rakam da hızla artacak” dedi.

2 gün süren Özbekistan İş Programı’nı değerlendiren Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, başta Kocaeli 
olmak üzere Türkiye’nin pek çok alanda ticaret ve yatırım 
imkânı olduğunu ifade ederek, “Kocaelili iş insanlarımız adına 
oldukça verimli bir program oldu. Pek çok alanda, ortak ticaret 
ve yatırım yapabiliriz. Kültürlerimizin ve dillerimizin de yakın 
olması, ticari bağlarımızı çok daha güçlü kılacak önemli etkenler. 
Özbekistan, her türlü enerji santralleri, karayolu, tünel, köprü, 
askeri ve sınai tesisleri, tarım sektörleri öncelikli olmak üzere 
birçok alanda fırsatlar barındırıyor” dedi. Programın akabinde 
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Odamızın Özbekistan Temasları
Verimli Geçti

Hollanda’da İş ve Yatırım Fırsatları
Odamızda Anlatıldı
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HABERLER HABERLER

Odamız, “İtalya Ülke Bilgilendirme Toplantısı & Türkiye İçin 
Yatırım Fırsatları” konulu toplantı düzenledi. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliği yaptığı 
programda, ODS Danışmanlık Genel Müdürü Okan Seçkin, ülke 
pazarlarını tanıma, ODS Danışmanlık İhracat Danışmanlığı Birim 
Yöneticisi Mehmet Aksürmeli- ihracat yapma yol ve yöntemleri, 
ODS Danışmanlık İtalya Temsilcisi Banu Bakkalbaşı da, İtalya’da 
iş ve yatırım ortamı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, iki ülke arasındaki 
ticari verileri de paylaşarak “Oda olarak üyelerimizin ihracat 
yapmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple geçtiğimiz yıl bir ihracat 
atağı projesi başlattık ve üyelerimizi ihracatın her aşamasıyla 
ilgili bilgilendirdik. Bu bilgilendirmelerimiz sayesinde ihracata 

başlayan birçok üyemiz oldu ve olmaya devam ediyor. İhracata 
başlayan üyelerimizin pazar arayışlarına yönelik olarak da 
“Ülke Bilgilendirme Toplantıları” organize ediyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde Özbekistan ve Hollanda ülke bilgilendirme günleri 
yaptık, bugün de İtalya pazarındaki fırsatlardan bahsedeceğiz. 
Umuyoruz ki tüm üyelerimiz bu toplantılardan istifade ederler.
ODS Danışmanlık İhracat Danışmanlığı Birim Yöneticisi Mehmet 
Aksürmeli, ihracata karar verme, başlama ve başarıya ulaşma 
yöntemleriyle ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

ODS Danışmanlık İtalya Temsilcisi Banu Bakkalbaşı da, İtalya’nın 
yüksek vergiler ve işgücü maliyetlerinin fazlalığı nedeniyle 
yatırımcıların gözünü korkuttuğunu ancak konum olarak 
Avrupa’nın tam ortasında yer aldığını açıklayarak, İtalya’da 
yatırım ortamı ve maliyetlerden bahsetti.

Odamız, düzenlediği ülke bilgilendirme toplantılarıyla dünya 
pazarlarının üyelerinin bilgisine sunuyor. Bu kapsamda 
düzenlenen toplantılardan bir yenisinde ‘Orta Asya Pazarına 
açılan kapı: Kazakistan’ ele alındı. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz’ın 
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, 
Kazakistan’da iş ve yatırım yapmanın fırsatları ile yolları anlatıldı. 
Toplantı Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer’in açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye ve Kazakistan 
arasındaki mevcut ticari işbirliklerinden bahsederek, bu 
rakamların daha yukarılara çıkması temennisini ifade eden 
Gezer’in ardından, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal 
Saparbekuly de yatırımcı dostu Kazakistan’a yatırıma davet 
ederek, ülke hakkındaki ekonomik bilgileri katılımcılar ile 
paylaştı: “Kazakistan’da öncelikli sektörler ise, tarım, hayvancılık, 
gıda, kimya, madencilik, metalürji, sanayi makineleri ve turizm. 
Tarım ve gıda sektöründe büyük bir fırsat var. Kazakistan’ın 

hedefi dünyanın en iyi organik tarım ülkesi olarak ilk 5’e 
girebilmek. Yılda 20 milyon ton buğday hasılatı yapılıyor. 8 
milyon tonunu ihraç ediyoruz. Arazilerin yüzde 80’inden 
fazlası tarım amaçlı kullanılıyor. Nüfusun yüzde 40’ı tarım ve 
gıda sanayiinde çalışmaktadır. Bu sektörlerde karlılık oranları 
yüzde 17’den 40’a kadar değişmektedir. Sizleri Kazakistan’a, ata 
yurdumuza iş yapmaya, yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi. 
Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. 

Toplantı öncesi, 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 Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin 
Avni Aslan, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, 
Yusuf Erenkaya, Ömer Efe ile birlikte Odamızın 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlamış olduğu, Atatürk 
Fotoğraf Sergisi’ni gezen Büyükelçi Saparbekuly, Ata’nın birçoğu 

İzmit’te çekilmiş fotoğraflarını inceleyerek, hikayeleri hakkında 
kapsamlı bilgi aldı. 
Ata’nın sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir şans 
olduğunu ifade eden Büyükelçi Saparbekuly’nin anı defterine 
düştüğü anekdotlar da duygulandırdı. Büyükelçi Saparbekuly, 
tüm vatandaşların 30 Ekim 2019 mesai saati bitimine kadar 
ziyarete açık olacak sergiyi gezmeye davet etti. Büyükelçi 
Saparbekuly’e Odamız programında, KOÜ Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Mustafa Eren, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı 
Türkiye Temsilcisi Nuriddin Amankul da eşlik etti.

Odamız Üyeleri
İtalya Pazarını Yakından Tanıdı 

Kazakistan Ülke Bilgilendirme Toplantısı
Odamızda Gerçekleşti

Kazak Büyükelçi Odamızın
Atatürk Sergisi’ne Hayran Kaldı
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Boş arazilerde ise bölgesel planlama yapılması, eğimli arazilerde 
yapılan konutların yol kotunun altında kalan yerlerin bağımsız 
bölüm olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenleme 
yapılması, mevcutta olan kata ilave bir kat daha verilmesi, çatı 
dubleksinin ise müstakil konutlar haricinde iptal edilmesinin 
tarafımızca uygun olacağı kanaat ve düşüncesini taşımaktayız. 
Bizler bu kent için her türlü çalışmayı yapmaya, çalışmalara 
katılamaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtirim” dedi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Gökmen Mengüç de, yeni İmar Yönetmeliği’ne geçmeden 
önce Kocaeli’nin imar düzenlemeleri geçmişini çok iyi bilmek 
ve geleceği de buna göre değerlendirmek gerektiğine vurgu 
yaparak, “Bu toplantı Kocaeli Ticaret Odamızın talepleriyle 
ortaya çıktı. Yeni hazırlanan İmar Yönetmeliği ekseninde 
sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı da konuşmaya geldik. Bizim imar 
uygulamalarımız halen plan notlarıyla birlikte yürütülüyor. 
Geçmişte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce, İzmit 
Büyükşehirken bir imar yönetmeliği vardı ancak Saraybahçe 
ve Bekirpaşa belediyeleri sınırları arasında geçerliydi. Diğer 
belediyelerin tamamındaysa plan notları, ağırlıklı olarak da 
planlı alanlar tipi imar yönetmeliği dediğimiz hali hazırdaki 
yönetmelikler uygulanıyordu. 

23 Temmuz 2004’ten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
tüm sınırlarını kapsayacak yeni bir düzenleme yapmak gerekti. 
Ve o dönemde biz tüm ilçelerde acil uygulanacak bir imar 
yönetmeliği hazırladık. Kocaeli’nin tamamında uygulanan bir 
belge olarak hazırlandı. O zamanlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
çok etkin değildi. Hali hazırda planlı alanlarda uygulanmasına 
dair çıkarttığı bir yönetmelik vardı ve o yönetmeliğin 
uygulanmasıyla ilgili çok ısrarcı değildi. Ve biz de Kocaeli’de 
buna karşın plan notu ve yönetmeliklerle belli bir noktaya 
kadar geldik. Ta ki bakanlık İstanbul başta olmak üzere Ankara, 
İzmir gibi şehirlerde çok farklı uygulamalar ortaya çıkması 
üzerine, bir planlı alanlar yönetmeliğini Türkiye’nin tamamında 
uygulanmasıyla alakalı bir irade ortaya koyana kadar. 

Biz de yönetmelikte çok yer bulmayan uygulamalarımızı plan 
notu haline getirdik ve bugünkü noktaya geldik. Yapılaşmayla 
alakalı koşulların büyük bir kısmı plan notu olarak yazılı. Emsal 
hesabından tutun da bodrum piyesinden çatı arası piyesine 
kadar tamamı plan notlarımıza yazıldı. Her ilçenin kendi 
meclisinden geçirildi KBB’den onaylandı. 12 ilçenin tamamında 
plan notu haline getirildi. Çok ufak farklılıklar vardır ama yüzde 
95 oranında birbirine benzer. Bakanlık son olarak bize, ‘şu plan 
notlarından vazgeçin. Size ait hususlar var ise yönetmeliğe 
bir şekilde düzeltmeler yapmak suretiyle ekleriz, ama genel 
hatlarına dokunamayız. Bu konuşlarla birlikte bu koşullarda 
yörenize özel yönetmeliği bize sunun’ dedi. Değiştirebileceğimiz 
hususlar var. Şuan taslak hazırladık. 

İşin çok başındayız. Sizler gibi iş insanlarımıza meslek 
odalarımıza danışıyoruz. Belli bir noktaya geldikten sonra bir 
uzlaşı sağlarsak da onay süreci ile ilgili işlemi başlatacağız. Çevre 
Şehircilik Bakanlığı’na gönderip onay isteyeceğiz. Bakanlığa 
gönderdikten sonra değişikliği zor olacağı için tam bir plan 
hazırlamalıyız. Şuan işin başındayız. Mevcut planlı alanlar tipi 
imar yönetmeliği ile alakalı neler getiriyor bunu biliyorsunuz. 
Bizim plan notlarımız neler getiriyor hepsini biliyorsunuz. Biz ne 
kadar zorlarız onun peşindeyiz açıkçası. Hazırladığımız metni 
Ticaret Odasından alıp bize görüşlerinizle katkı sunabilirsiniz. 

İnşaat sektörü durağan bir dönem yaşıyor. Yaptıklarını 
satamıyorlar yeni projeler yapamıyorlar. Belki geçmişte yaşanan 
hatalar varsa onların da konuşulup düzeltilmesiyle ilgili de bir 
dönem yaşıyoruz. Özellikle otopark yönetmeliği bizim elimizde 
olan bir konu değil. 01.01.2020 tarihi itibariyle yönetmelik 
uygulamaya girecek. Belediyelerimiz doğacak sıkıntıları 
önceden öngörüp ruhsatla alakalı çok yoğun çalışıyorlar. 
Senenin ortasına kadar inşaatta hareketlenme bekliyorum. 
Edindiğiniz tecrübe ve yaşadığınız sıkıntılarla birlikte sizlerin 
beklentileri varsa ona tamamen yönelelim” dedi. Mengüç’ün 
sunumunun akabinde, iş insanları plan taslağı ile ilgili görüş ve 
önerilerini iletti.

Odamız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kentte 
uygulanacak olan ve bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü yeni İmar 
Yönetmeliği ile ilgili bilgi vermek ve Odamız üyesi müteahhit ile 
inşaatçıların görüşlerini almak amacıyla bilgilendirme semineri 
düzenledi. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen seminere Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman 
Çuhadar ev sahipliği yaparken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanı Osman Günler, İmar İşleri Şube Müdürü 
Mustafa Gökhan Baykan, Odamız üyelerini kapsamlı olarak 
bilgilendirdi.  

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi aynı zamanda İnşaat Mühendisi Abdurrahman 
Çuhadar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin kentin imar 
uygulamaları için bir milat olduğunu ancak halen depremden 
kalan 3-4 kat sınırının artırılması gerektiğine vurgu yaparak, 
“Kocaeli genelinde imar uygulamalarını 1999 Depremi 
öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırırsak yanlış olmayacağı 
kanaatindeyiz. 1999 yılına kadarki imar uygulamalarında 
binalar 7 kata çıkmakta iken, 1999 depreminden sonra, o anın 
getirdiği psikoloji ile bir anda 3- 4 kata düşürülmüştür. Bunun 
tek gerekçesinin de yüksek katlı yapıların depremde yıkılması 

ya da ağır hasar alması olduğunu görmekteyiz. Altını çizerek 
belirtmek istediğim Kocaeli’nin genelinde geçmişten beri çok 
katlı imar uygulamasının olduğudur. 

Depremden günümüze kadar imar yönetmeliği çeşitli 
zamanlarda güncellenmiş, yapı koşullarında değişiklik 
yapılmasına karşın 1999 Depremi sonrasında geri alınmış kat 
uygulamasına geçilmemiştir. Yapıların güvenliği ile ilgili deprem 
yönetmeliği de iki farklı zamanda güncellenmiş 2007 ve 2018 
yıllarında; yapı denetim sistemi getirilmiş ve bu sistemde 
güncellenme yapılarak daha etkin kontrol mekanizması 
oluşturulmuştur. Şunu çok rahat söyleyebiliriz artık; yeni 
yaptığımız yapılar depreme karşı dayanıklı yapılardır. Hem 
modern hem de güvenli yapılardır. 

Modern kent planlanması içinde, kentin gelişimi, artan nüfusun 
yerleşimi, düşürülmüş bu kat sayısı ile yolumuza devam 
etmemizin çok mümkün olmadığı görülmektedir. Özellikle 
ilçe merkezlerinde bulunan 5-7 katlı, 1999 Depremi öncesi 
yapılar depreme dayanıksız olmasına rağmen düşük kat 
uygulamasından yıkıp yerine yenisi yapılamamaktır. Bu tarz 
yerler için eski imarına mutlaka dönüş yapılmalı herkes yıktığı 
yüksek katlı yapısının yerine aynı kat ve malik sayısınca yapı 
yapılacak şekilde kat sayısının 3-4’ten 5-7’lere çıkartılmalıdır. 

Batı Karadeniz Bölgesel İstişare Toplantısı, Odamızın da 
aralarında yer aldığı 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli iş 
dünyasını temsilen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
katıldı. İlginin yoğun olduğu toplantıda Başkan Hisarcıklıoğlu, 
ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği sunumundan sonra oda/
borsa başkanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli iş 
dünyasının sorun, beklenti ve çözüm önerilerini sunduğu 
konuşmasında, Kocaeli iş dünyasına yeni ihracatçılar 
kazandırmak üzere hayata geçirilen KOTO İhracat Atağı ve 
sonuçları başta olmak üzere Oda’nın vizyon projeleri hakkında 
da kapsamlı bilgiler verdi. Başkan Bulut, “Kocaeli iş dünyası 
olarak, ülkemizin ekonomisine daha fazla güç katmak için 

hazırız. Ancak sorunlarımızın ivedilikle çözüme kavuşturulması 
gerekiyor. Tüm komitelerimizin katılımlarıyla, hızımızı kesen 
konuları saptadık ve çözüm önerilerini de sahanın sesiyle 
belirledik. Birliğimizin ve bölge odalarımızın da destekleriyle 
ivedilikle hayata geçirileceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Raporda şu konular yer aldı; “Sektörel dış ticaret şirketlerinin 
kurulması ve desteklenmesi ihtiyacı, stratejik yatırım teşvikleri 
asgari yatırım tutarının yüksek olmasının meydana getirdiği 
sıkıntılar, sigortacılık sektörü ile ilgili yaşanan sorunlar, sağlık 
sektörünün sorunları ve talepleri, inşaat sektörünün sorun ve 
talepleri, bankacılık sektörü ile ilgili sorunlar, enerji maliyetlerinin 
yüksek olması, canlı hayvan yetiştiricileri için maliyeti yüksek 
olan yem fiyatlarının destek kapsamına alınması gerekliliği, 
fatura- perakende satış fişi gibi evrakların baskı işlemlerinin 
yerel firmalardan temin edilmesi talebi, ulaşım sektörünün 
sorunları ve talepleri, unlu mamuller sektörünün sorunları 
ve talepleri, istihdam teşviklerinin revize edilmesi gerekliliği, 
mobilya- kereste sektörü ile ilgili talepler, yerli malı kullanımının 
özendirilmesi çalışmaları, OSB’lerde teşvik altında yapı denetim 
kuruluşlarından yüzde 75 iskonto yapılması.” 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Batı Karadeniz 
Bölgesi İstişare Toplantısı’nın akabinde Düzce’de çeşitli 
temaslarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na eşlik 
etti. Başkanlar Hisarcıklıoğlu ve Bulut’un yer aldığı heyet, 
Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu’nun açılışını 
gerçekleştirerek, TOBB’un proje okulu olan Mevlana Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret etti.  

Odamız Üyesi İnşaatçılar KBB
İmar Yönetmeliği’ne Görüşlerini Sundu

HABERLER

Bölgesel İstişare Toplantısı’na
Katıldık
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Sağlık Sektörü Odamızda
İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocaeli iş dünyasını geleceğe daha güçlü taşımak için 
programlar düzenleyen Odamız, ayrı ayrı tüm sektörler için 
istişare toplantısı düzenliyor, iş kollarının geleceğini yine 
sektör temsilcilerinin görüş ve önerileriyle şekillendiriyor. 
Sektörel istişare toplantılarının bir yenisi, Sağlık Grubu’nun 
yer aldığı 11. Meslek Komitesi bünyesinde bulunan Özel 
Hastaneler zümresiyle devam etti. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in, Meclis Üyesi Veysel 
Besnili ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Oda üyesi özel 
hastanelerin üst düzey temsilcileri yoğun katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gezer, ortak görüş alışverişinin 
sektörün geleceği ile doğrudan ilintili olduğuna dikkat çekti. 
Akabinde görüş ve öneriler bölümüne geçildi.

Toplantıda, “Uzun yıllardır değişmeyen Sağlık Uygulama 
Tebliği (SUT), ameliyathane açılış ücretlerinin belirlenmesinde 
diğer özel hastanelerle belirli standart ve ücretlendirmenin 
sağlanması, özel hastanelere dışarıdan gelen ameliyathane 
kullanım taleplerinde düşük ücretlerle ameliyathanelerin 
kiralaması sorunu, özel hastaneler tarafından çeşitli kurumlara 
uygulanan indirim oranlarının hastanelerin artan maliyetleri 
sebebiyle tekrar değerlendirilmesi gerekirse kaldırılması, devlet 

hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin bütçe paylarını 
arttırmak adına birim hasta maliyetlerinin özel hastanelere 
oranla en az 5 katı olduğu, bu durumun denetlenmesi adına 
çalışmalar yapılabilmesi, hizmete girecek şehir hastanesi ile 
özel hastanelerin olumsuz yönde etkilenmesi, özellikle şehir 
hastanesinin faaliyete geçmesiyle 112 yoğun bakım hastalarının 
doğrudan şehir hastanesine yönlendirilecek olması, “Hemşire 
Stajyer”, Tıbbi Atık” ve “Tüketici mahkemeleri” konularında 
görüşmek üzere Kocaeli Valiliği İle görüşmeler yapılması, özel 
hastanelerde bulundurulması zorunlu stajyer giderlerinin 
ekonomik anlamda hastanelere yük oluşturması, belediyeler 
tarafından sağlık kuruluşlarından iş yeri açma ruhsatı alma 
zorunluluğunun kaldırılması, tıbbi atık giderlerinin düşürülmesi, 
belediyelerin özel hastanelere uyguladığı yüksek atık cezaları 
ile ilgili düzenlemeler yapılması, yoğun bakım sertifikasyon 
maliyetlerinin yüksek olması sorunu, radyoloji, fizik tedavi ve 
laboratuvar bölümlerinde ruhsatlandırmanın hekim bazlı değil 
hastane bazlı yapılması adına çalışmalar yapılması, katkı payına 
uygulanan %200 oranının serbest bırakılması adına çalışmalar 
yürütülmesi, KOTO üyesi hastanelerin düşük faizli kredilerden 
yararlanması adına çalışmalar yapılması, erişkin yoğun 
bakımlarının hastane yatak kapasitesinin %30’u kadar olması 
sorunu, tamamlayıcı sağlık sigortasının kaldırılması adına 
girişimlerde bulunulması” konuları görüşülerek değerlendirildi.

Odamız, sektör bazında düzenlediği istişare toplantılarıyla, iş 
kollarının geleceğini yine sektörün temsilcileriyle inşa etmeye 
devam ediyor. Tüm verimliliğiyle süren istişare toplantıları bu 
kez, Odamızın Bilişim, Eğitim ve Büro Malzemeleri Grubu’nun yer 
aldığı 15. Meslek Komitesi bünyesinde bulunan Sürücü Kursları 
zümresi için gerçekleştirildi. Odamız 15. Meslek Komitesi’nden 

Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz’ın, 15. Meslek Komitesi Başkanı 
Handan Kümeli ve Komite Üyesi İsmail Aydemir ile birlikte ev 
sahipliği yaptığı toplantıya, TOBB Eğitim Sektörü Meclis Üyesi 
Dursun Önal ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Meclis 
Üyesi Yılmaz, 15. Meslek Komitesi olarak sektörün geleceği 
adına bulundukları girişimleri detaylarıyla aktardı. Sektörde 
kurulmuş birçok STK’nın kurucu başkanı aynı zamanda TOBB 
Eğitim Sektörü Meclis Üyesi Dursun Önal da, 50 yılı aşkın 
süredir sürdürdüğü meslekle ilgili tecrübelerini ve TOBB Eğitim 
Sektörü ile birlikte yaptıkları girişimleri anlatarak, bilgilendirme 
yaptı.

Toplantıda ayrıca, “Sınav güzergâhları, Damga Vergisi, 
usta öğreticilerin sınav esnasında ön koltuğa oturmasının 
sağlanması, kayıt dışı sürücü eğitimlerinin önlenmesi, taban 
fiyatın delinmesine yönelik girişimler, sektöre özel istişare 
kurulu kurulması, ruhsat harçları” konuları da görüşülerek, 
katılımcıların görüşleri alındı. Sorunların ve çözüm önerilerinin 
tespiti adına verimli geçen toplantının, tekrarlanması kararı 
alındı.

Odamızda Sürücü Kurslarına Özel
İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkan Büyükakın’dan
Odamıza Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ağırladı. Ziyarette bir 
açıklama yapan Büyükakın “Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’la Mutlu Şehir Kocaeli için ortak çalıştığımız projelerimizi 
değerlendirme fırsatı bulduk. İş dünyamızın şehrimize katkısını birlikte artıracağız” ifadelerini kullandı. Başkan Bulut, Başkan 
Büyükakın’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Odamızın üye ve şehir odaklı projelerini anlattı.
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Odamızdan İl Emniyet Müdürü Tipioğlu’na 
Hayırlı Olsun Ziyareti

MHP VE İKM’den
Odamıza Ziyaret

KBB Başkanvekili Çakmak’tan
Odamıza Ziyaret

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, Mehmet Akif Şen, 
Yusuf Erenkaya, Yusuf Ziya Uludüz, Meclis Kâtip Üyesi Sema 
Kalafat, 10. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim 
Yalnız’ın yer aldığı Odamız heyeti, son Emniyet Müdürleri 
Atama Kararnamesi ili ilimize atanan İl Emniyet Müdürü Veysel 
Tipioğlu’nu ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. 
Ziyarette, Kocaeli ekonomisi ve Odamız hakkında bilgiler 
paylaşan Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası olarak bizlere 
ihtiyaç duyduğunuz her noktada devletimizin ve emniyet 
güçlerimizin yanında olmaya hazırız. Kocaeli mesainizde 
başarılar diliyorum” dedi. Odamız heyetine nazik ziyaretleri 
dolayısıyla teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, Kocaeli iş 
dünyası hakkında bilgiler aldı.

Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu’nun yer aldığı Odamız 
5. Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla kısa adı INTERMOB 
olan Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman 
Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’na ziyaret gerçekleştirildi. 5. 
Meslek Komitesi Başkanı Şaban Kulaksız’ın da yer aldığı sektör 
üyeleri 12-16 Ekim 2019  tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen fuarı ziyaret ederek, sektörleri adına 
görüşmeler gerçekleştirdi. 

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörlerinin en son 
modellerinin yanı sıra mobilya yan sanayi firmalarının ürün ve 
hizmetlerini sergilediği fuar, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından 
etkili bir pazarlama alt yapısına sahip olduğu için Kocaeli 
heyetine de önemli fırsatlar sundu.

5. meslek komitemiz ayrıca 23-26 Ekim 2019 tarihinde Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Ambalaj 
İstanbul, Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na katıldı. Fuarda 
katılımcı olan üyelerimize de komite üyelerimiz tarafından 
ziyaretler gerçekleştirildi. 

Ambalaj sektörünün önemli markalarını ve sektör 
profesyonellerini bir araya getiren, gıda ve gıda dışı tüm 
endüstrilerin çözüm arayışları için bölgenin buluşma noktası 
Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı 
25. kez gerçekleştirildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki 
heyet Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, 
MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertam Peker, 
İSG Uzmanı Eraslan Çınar, İzmit Kent Merkezi Derneği Başkanı 
Murat Öztürk ve dernek yönetimini ağırladı. 
Ziyaretler dolayısıyla misafirlerine ayrı ayrı teşekkür ederek, 
diyaloğa çok önem verdiklerini vurgulayan Başkan Bulut, “KOTO 
olarak öncelikli görevimiz, üyelerimiz ve kentimizin menfaati 
başta olmak üzere, tüm kurumlarla güçlü diyaloglar geliştirmek 
ve KOTO’nun ‘kentin istişare noktası’ olması özelliğini muhafaza 
etmektir” dedi. Ziyaretlerde, Odamızın üye ve kent odaklı 
çalışmaları ile projeler konuşuldu.

Odamız, üyeleri ve kent menfaatleri için çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla güçlü diyalog kurmaya devam ediyor. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın 
Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar 
Çakmak’ı konuk etti. Odamızın ticaret ve kent odaklı projeleri 
hakkında bilgi veren Başkan Bulut, nazik ziyaretleri dolayısıyla 
Başkanvekili Çakmak’a teşekkür etti. KOTO’nun kent için 
önemli değerler ürettiğini ve üretmeye devam edeceğini 
ifade eden Başkanvekili Çakmak, işbirliklerinin de aratarak 
devam edeceğini vurguladı. Ziyarette, Odamız Meclis Başkan 
Yardımcısı Alp Kayalar da yer aldı.

5. Meslek Komitesi’nden INTERMOB 2019 FUARI ve 
AVRASYA AMBALAJ FUARI’na Ziyaret
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Kocaeli Sanayi Odası’na
Eş Meslek Komite Programı Gerçekleştirildi

Odamızdan KOÜ Genel Sekreterine
Hayırlı Olsun Ziyareti

Odamız 5. Meslek Komitesi, Kocaeli Sanayi Odası’nın aynı iş 
kollarında faaliyet gösteren 6. ve 26. Meslek Komitelerine eş 
meslek komite ziyareti gerçekleştirdi. 

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Meclis Üyesi Metin Sözer, 
Komite Başkanı Şaban Kulaksız, Komite Başkan Yardımcısı Seyit 
Orhan Kabasakal ve Komite Üyesi Abdullah Bostan’ın yer aldığı 
Odamız heyetini, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeleri Ömer 
Yavuz, Oktay Kabasakal, Mesut Sancaklı 6. Meslek Komitesi 
Üyeleri Cafer Özgen, Mehmet Ali Yılmaz, 26. Meslek Komitesi 
Üyesi Hüseyin Eren ağırladı.
Toplantıda, Odamız ve Kocaeli Sanayi Odası komitelerinin 
birlikte hem sektörel bilgilerini geliştirmek hem de ihracatlarını 

arttırmak amacıyla uluslararası fuar gezilerine katılmalarının 
faydalı olabileceği görüşüldü.  
Toplantıya ayrıca Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat 
Yüksek Mühendisi Onur Yavuz da katıldı ve komite üyelerine bir 
bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumda yeni yürürlüğe girecek 
olan yönetmelik ve bu kapsamda yapılması gereken adımlar 
hakkında bilgilerini paylaştı.
İhracat işlemlerinde ürün beraberinde ahşap ambalaj 
malzemeleri kullanan ihracatçılarımıza yönelik olarak, Odamız 
ve Kocaeli Sanayi Odası’nın katkılarıyla, 28 Kasım 2019 
Perşembe günü, saat 14.00’de, Kocaeli Ticaret Odası’nda 
bilgilendirme toplantısı organize edilecektir.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin 
Aksoy’u ziyaret ederek kurul tarafından yapılan faaliyetler ve 
yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirme yaptı. Valimiz Sayın 
Hüseyin Aksoy ise Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Dilek Çınar ve beraberindeki icra kurulu üyelerine çalışmalarında 
başarılar dileyerek,  ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Ekim ayı İcra Kurulu toplantısında İstanbul Genç Girişimciler 
Kurulu ağırlanarak, beraber yapabilecek projeler hakkında 
görüşüldü. Ayrıca Kahkaha terapisti sağlık yaşam uzmanı 
Fecrihan Dina İbrahimoğlu, ve İstanbul Jeofizik Mühendisleri 
Odası Başkanı Deprem ve Afet Uzmanı Erdal Şahan toplantıya 
konuk olarak katıldı. 
Odamız Kadın Girişimciler İcra Kurulu olarak Odamız üyesi 
kadın girişimcilerimizin ziyaretleri Ekim ayında da devam etti. 
Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimizden, Kartepe Yapı Denetim 
Hatice Ardıç, Biberoğlu Sigorta - Sare Biberoğlu Yılgın ve Eskidji 
Gayrimenkul Hadiye Akkurt ziyaret edilerek, bundan sonra 
yapılabilecek projeler ve konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine atanan Dr. 
Mustafa Eren’e Odamız heyeti ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarete, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya katılım gösterdi. Ziyarette Kocaeli 
Üniversitesi ve Odamız arasında gerçekleşebilecek işbirlikleri 
görüşüldü. 

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri
Sayın Valimizi Ziyaret Etti
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ÜLKE RAPORU

İtalya - Ülke Etüdü

İtalya’nın, kuzeybatısında Fransa, kuzeyinde İsviçre ve 
Avusturya, kuzeydoğusunda Slovenya ile kara sınırı 
bulunmaktadır. Ayrıca kendi toprakları içerisinde 
bulunan iki bağımsız ülke ile de sınırı vardır. Bu 
ülkelerden biri Katolik mezhebinin dini başkenti olan, 
Roma içerisindeki Vatikan Devleti (0,44 km2); diğeri 
de Avrupa’nın yaşayan en eski cumhuriyeti olan ve 
Floransa’nın 100 km. kadar batısında yer alan San 
Marino Cumhuriyeti (481 km2)’dir.

Bu ülkelere ek olarak Adriyatik ülkelerinden Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk’un, Akdeniz ülkelerinden Yunanistan, 
Tunus ve Malta’nın aralarında kara sınırı bulunmamasına rağmen İtalya’ya komşu ülke olduğu söylenebilir.

Nüfus artışı olmasına rağmen İtalya, dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkelerinden birisidir. Aslında ülkenin nüfus artışı 
dışarıdan gelen göçlerle artmaktadır. Bunun yanında, İtalya Japonya ve Almanya’dan sonra dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip 
ülkesidir ve nüfusun yaşlanması devam edecektir. 2010- 2030 arasında çok yaşlı nüfusun (80+) % 56 artması beklenmektedir.
Avrupa’nın 4. dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya, Avrupa Birliği’nin kurucu üyesidir. Ülke aynı zamanda ABD, Almanya, 
İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dâhildir. İtalya güçlü ekonomik 
yapısını, diğer sanayileşmiş ülkelere oranla daha çok aile şirketi olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları içerisinde 
bir araya gelmiş olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar çeşitli kapital ve tüketim ürünleri kategorilerinde 
uzmanlıklar geliştirmişlerdir. Büyük ölçekli firmalar ise daha çok Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırken Güney İtalya’da daha çok tarım 
ve turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermektedir.

İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. İmalat sektöründe son 30 yıldır Avrupa’nın 2. dünyanın 6. büyük üreticisi, 
imalat sektörü ihracatında dünyada ticaret fazlası veren 5. Ülkesidir. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, 
mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir. Tekstil, mobilya 
ve beyaz eşya gibi önemli sektörlerdeki firmalar düşük maliyetle üretim yapan Çin firmaları karşısında zorlanmaktadırlar. İtalyan 
ekonomisinin bir diğer gücü ise “sanayi bölgeleri” olarak adlandırılan ve aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının başka bir 
dalında uzmanlaşmış birçok firmanın sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada bulunduğu alanların gelişimidir. Bugün İtalya’da 
200’den fazla sanayi bölgesi mevcuttur. Ülke çok çeşitli ihracat yapısına sahip olup, belli başlı sektörlerdeki global rekabet gücü, 
know-how üstünlüğü ve yenilikçilik “Made in Italy” markasını oluşturmuştur.

Diğer AB ülkelerine kıyasla İtalya’da daha fazla bürokratik engeller, karar alma süreçlerinde gecikmeler, yavaş işleyen adalet 
sistemi, yolsuzluklar, ağır vergi yükü ve yüksek oranlı kamu harcamaları ile karşılaşılmaktadır.

EKONOMİ

TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde 
%1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı

Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2019

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 
oranında düşüş gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,58, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,09 artış 
gerçekleşti.
Ekim 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler 
%13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,59 ile eğlence ve kültür oldu

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,58 arttı

Yıllık en fazla artış %43,60 ile alkollü içecekler ve
tütün grubunda gerçekleşti

Tüketici fiyat endeksi, Ekim 2019
[2003=100]
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Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Ekim 2019
[2003=100]

EKONOMİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,17 arttı

 Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ekim 2019
 [2003=100]

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi gruplarına göre yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ekim 2019
[2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Ekim 2019
[2003=100]

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,32, imalat sanayi 
sektöründe %0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %1,35, su temini sektöründe %0,96 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; %9,59 ile ham petrol ve doğal gaz, %2,62 ile diğer ulaşım araçları, %2,47 ile tütün ürünleri 
olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %2,21, kağıt ve kağıt ürünleri %1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 
%0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ekim ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış dayanıksız tüketim 
malında gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,71, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %1,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2019
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En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

İhracat %0,3, ithalat %1 arttı

Dış ticaret açığı %6,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,3 azaldı

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Eylül ayında 1 milyar 275 milyon  dolar  olurken,  bu  ülkeyi  sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar 
ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Eylül ayında 
1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 
1 milyar 18 milyon dolar ile ABD izledi.

Ülkemizde İhracat %0,3, ithalat %1 arttı.

Kocaeli’de ihracat %7,5 azaldı, ithalat %33,3 azaldı.
Sakarya’da ihracat %13,6 azaldı, ithalat %0,5 azaldı.
Düzce’de ihracat %22,0 arttı, ithalat %7,4 arttı.
Bolu’da ihracat %18,4 azaldı, ithalat %31,9 azaldı.
Yalova’da ihracat %250,5 arttı, ithalat %32,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Eylül 
ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat %1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Kaynakça: TÜİK

Eylül ayında dış ticaret açığı %6,6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Eylül ayında 
%88,2 iken, 2019 Eylül ayında %87,5’e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %0,3, ithalat %4,5 azaldı. 
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,7, ithalat %1,9 
azaldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2019

EKONOMİ
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

04.12.2019

04.12.2019

05.12.2019

05.12.2019

07.12.2019 

07.12.2019

07.12.2019

08.12.2019

Plastik Makineleri, Kimyasallar, 
Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, 

Hidrolik-Pnömatik 

Ayakkabı ve deri ürünleri

Turizm Fuar ve Konferansı

Bayiler, Markalar ve Yatırımcılar 
Franchasing Buluşması

Plast  Eurasia  İstanbul  
2019   29.Uluslararası 

İstanbul Plastik Endüstrisi 
Fuarı

BURSAF / 4. Ayakkabı ve
Deri Ürünleri Fuarı

Travel Turkey İzmir  “13.
Turizm Fuar ve Konferansı”

Doğu Marmara Bayilik ve 
Markam Olur Musun Fuarı

İSTANBUL

BURSA

İZMİR

KOCAELİ

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

FUAR TAKVİMİ

03.12.2019

03.12.2019

12.12.2019

13.12.2019

04.12.2019

05.12.2019

14.12.2019

17.12.2019

TEKSTİL, KUMAŞ VE DENİM

GIDA

MODA

MÜCEVHER

DENIM PREMIERE VISION 
2019

FOOD INGREDIENTS 
EUROPE 2019

AMSTERDAM MODEST 
FASHION WEEK

AL AIN 16th 
INTERNATIONAL 

JEWELLERY & WATCHES 
EXHIBITION

İNGİLTERE
 LONDRA

FRANSA
PARİS

HOLLANDA
AMSTERDAM

BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ
ABU DHABİ

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER
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KOCAELİ TİCARET ODASI EĞİTİM VAKFI EĞİTİM 
PROGRAMI

KOTEV

Ücretsiz eğitimlere 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’in 2 aylık eğitim takvimi şöyle;

KASIM AYI:
LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

8-11 Kasım 2019 Pazartesi-Salı (17.00 – 20.00)
AR-GE VE İNOVASYON EĞİTİMİ

19-20 Kasım 2019 Salı-Çarşamba (17.00 – 20.00)
SATIN ALMA EĞİTİMİ

28-29 Kasım 2019 Perşembe-Cuma (17.00 – 20.00)

ARALIK AYI:
DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI

06 Aralık 2019 Cuma (17.00 – 20.00)
GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ

09-10 Aralık 2019 Pazartesi-Salı (17.00 – 20.00)
AİLE ŞİRKETLERİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ

12 Aralık 2019 Perşembe  (17.00 – 20.00)
DEPO YÖNETİMİ VE STOK YÖNETİMİ

19 Aralık 2019 Perşembe  (17.00 – 20.00)

Kocaeli Ticaret Odası’nın ücretsiz eğitim üssü KOTEV’in Kasım ve Aralık ayı eğitim 
takvimi açıklandı. 2019’a muhteşem bir kapanış vadeden eğitimler hem iş hem de 
sosyal hayata hitap ediyor. 

Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) 2 aylık eğitim takvimi açıklandı. 
Birbirinden faydalı konu başlıklarının yer aldığı eğitim takvimine kayıtlar başladı. 

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/


