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CO-MATCHİNG ONLİNE İŞ GÖRÜŞMELERİ PROGRAMI  

32 ÜLKEDEN 262 FİRMANIN KATILIMI İLE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM 
organizasyonunda düzenlenen Co-Matching 
İkili İş Görüşmeleri Etkinliğinin 4.sü 25 Ağustos 
2021 tarihinde Odamızda gerçekleştirildi. 

COVID-19 salgını sebebiyle b2match platformu 
üzerinden online olarak gerçekleştirilen 
etkinliğe; makine, metal, plastik, kauçuk, 
elektrik – elektronik, ağaç ve orman ürünleri, 
ilaç ve tıbbi ekipmanlar, iş güvenliği elbiseleri 
ve karavan imalatı sektöründe faaliyet 
gösteren yerli ve yabancı firmalar katılım 
sağladı. 

262 firmanın katılım sağladığı etkinliğe; 
Fransa, Almanya, Portekiz, İsrail, İspanya, 
Hollanda, Belçika, Yunanistan, İtalya, Ukrayna, 

Rusya, Romanya, Finlandiya, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Kazakistan, Sırbistan, Kosova, 
Kuzey Makedonya, Moldova Cumhuriyeti, 
Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, 
Litvanya, Çin, Malezya, Pakistan, Filipinler, 
Nijerya, Gana, Uganda ve Uruguay’dan firmalar 
ilgi gösterdi. Türk firmalar yabancı firma 
temsilcileri ile online görüşmelerde bulunarak, 
olası işbirliklerini değerlendirdiler. 

Odamız eğitim salonunda İngilizce, Rusça, 
Bulgarca, İtalyanca dillerinde olmak üzere 
toplam 8 tercümanın görüşmelere eşlik ettiği 
Co-matching etkinlik kapsamında toplam 433 
görüşme gerçekleşirken, 132’si yabancı olmak 
üzere toplam 262 firma katılım sağladı.  
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PROMETEON AR-GE MERKEZİ AÇILIŞINDA ODAMIZ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECMİ BULUT SANAYİ VE 

TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK İLE GÖRÜŞTÜ 
 
Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Prometeon Ar-
Ge Merkezi’nin açılışı 
için ilimize gelen Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ile bir 
araya geldi. 
Görüşmede; 8 pilot 
ilde hayata geçirilen 
Yetkinlik ve Dijital 
Dönüşüm Merkezleri - 
Model Fabrika 
projesini ilimize de 
kazandırmak 
istediğimizi ifade eden Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, üretim ve ticaret 
merkezlerinin kalbi konumundaki Kocaeli’de 
bu projenin gerekliliğine vurgu yaparak, konu 
ile ilgili hazırlanmış olan dosyayı bakan 
Varank’a bizzat teslim etti. 
 
Model Fabrika’nın, henüz dijitalleşme ve 
Endüstri 4.0 süreçlerini tamamlayamamış 
Kocaelili işletmeler için “gelecek” anlamı 
taşıdığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut; “KOTO olarak firmalarımızın 
dönüşümlerini tamamlamaları için projeler 
geliştiriyoruz. Model Fabrika da en önemli 
adımlarımızın başında geliyor. Pandemi’den en 
çok etkilenen sektörler yine bu dönüşümü 
sağlayamayan firmalardan oluşuyor. Bu süreci 
tamamlamamız kaçınılmaz. Desteklerinizi 
bekliyoruz” dedi. 
 
Bakan Varank’a konu ile ilgili hazırlanan 
kapsamlı bir dosya sunan Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut; “Bir model fabrika, 
deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak 
operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin  
 

yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak 
tanımlanıyor. Yani bir ürün üretilmeden önce 
burada deneyimleniyor. BM Kalkınma Programı 
desteği ile geliştirilen proje kapsamında 
Türkiye’de üretim yapan KOBİ’lere yönelik 
verimlilik artışı önceliği hedeflenmiştir. Model 
Fabrika, işletmelerin verimliliklerini ve 
rekabetçiliklerini artırmanın yanı sıra 
deneyimsel öğrenme tekniklerinden 
faydalanarak, teori ve pratiği birleştirmek 
suretiyle çalışanların yetkinlik kazanımlarını 
kalıcı hale getirmesini sağlamaktadır.  
 
Ayrıca Model Fabrika ile işletmelerimizin 
verimlilik artışının yanı sıra Özel KOTO AOSB 
Mesleki ve Teknik Lisesi’nde eğitim gören 
öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin ve fabrika 
çalışanlarının pratik yaparak deneyim 
kazanacağı ve bu sayede iş dünyamızın nitelikli 
personel ihtiyacını karşılamada fayda 
sağlayacağını düşünmekteyiz. Son olarak; 
Türkiye’nin en önemli üretim merkezi 
Kocaeli’de kurulacak Model Fabrika’nın imalat 
sanayiine yeni bir soluk getireceği ve başarı 
hikâyeleri çıkaracağına inanıyoruz” ifadelerine 
yer verdi. 
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“STANDARDİZASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 

FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK 

YARDIM PROJESİ” STANDARDİZASYON SEMİNERİNE 

KATILIM SAĞLADIK 

 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak 
finansmanıyla, Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından yürütülen “Standardizasyon 
Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın 
Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” 
‘Standartlara Yön Ver’ farkındalık kampanyası 
kapsamında ilimizde seminer düzenlendi. 
Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 
Adem Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen 
seminere, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve il protokolü 
katıldı. Odamız girişimleriyle standarda 
kavuşturulan Türk Kahvesi, ‘Standarda Yön Ver 
Semineri’ne damga vurdu. Toplantıda konuşan 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, “Yoğun 
çabalar sonucu Türk Kahvesi’ne isim hakkını 
teslim ettik ve dünya mönülerinde ‘Türk’ 
ismiyle anılmasının önünü açtık” dedi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
toplantıda yaptığı konuşmasında; Odamız 
tarafından ülkemize kazandırılan Türk Kahvesi 

Standardına vurgu yaparak, “TSE, özel sektör 
için en önemli kurumların başında gelmektedir. 
Küreselleşmenin en uç noktasında olduğumuz 
bu dönemde ekonomi için kalitenin, standardın 
önemini artık hepimiz biliyoruz. Kaliteli ve 
standartlara uygun bir üretim yapamıyorsak 
rakiplerimizle rekabet etme şansımızın 
olmadığını da biliyoruz. Projenin adında da belli 
olduğu üzere önümüzdeki süreçte TSE 
çalışmalarında özel sektörün rolü çok daha 
önemli hale geliyor. Burada özellikle 
standardizasyon alanında işbirliğinin çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
 
Özellikle üniversite sanayi işbirliği, bunun yanı 
sıra mesleki eğitim veren kurumların da işin 
içine katılacağı bir sürecin yoğun olarak 
yaşanacağı bir dönemden bahsedebiliriz. 
Kocaeli Ticaret Odası olarak TSE ile yakın 
zamanda gerçekleştirdiğimiz Türk Kahvesi 
Standardı çalışmasını sizlere arz etmek 
istiyorum. 500 yıldır süregelen Türk Kahvesi’nin 
tanıtılması ve ticari faaliyetlerine katkı 
sağlanmasının önemli olduğunu düşünerek 
kahve sektörünün sorunlarını, çözüm 
önerilerini ve sektörün geleceğini tespit etmek 
üzere 2019 yılında “Kahve Sektörü Çalıştayı” ve 
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“Türk Kahvesi Standardizasyon ve Prensipleri 
Çalıştayı’’ gerçekleştirdik. Bu çalıştaylar 
sonucunda, kahve sektörü temsilcisi iş 
insanlarının birçok sorunun yanında, Türk 
Kahvesi tanıtımı ve markalaşmasının önünde 
birçok engel bulunduğu ve bunun en önemli 
sebebinin de Türk Kahvesinin Standardizasyon 
ve Prensiplerinin belirlenememiş olması 
olduğunu gördük. Akabinde Pişirme ve Türk 
Kahvesi Öneri Standartları ile Kahve Pişirme 
Standardı belirleme çalışmalarımızı yaparak 
Türk Standartları Enstitüsü’ne başvuruda 
bulunduk.Kocaeli Ticaret Odası olarak, Türk 
Kahvesi’nin tanıtılması ve ticari faaliyetlerine 
katkı sağlanması amacıyla 2019 yılında 
başlattığımız Türk Kahvesi Standardizasyon 

çalışmalarımız başarıyla sonuçlandırdık. TSE ile 
istişare ederek TSE 13423 Kahve Standardının 
ve TSE 13904 Kahve Pişirme Standardının 
yayımlanmasını katkı sağladık. Türk Kahvesi’nin 
önünü açtık ve hak ettiği değeri kazandırdık. 
Bundan sonraki süreçte özellikle projenin 
yaygınlaştırılması ve tanıtımı konusunda kurum 
olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları 
yapacağımızı iletmek istiyorum. 
Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve 
Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Teknik 
Yardım Projesinin tüm paydaşlar için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer 
verdi. 
 
 

 

YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ  

ÖMER AKMANŞEN’E ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLEREK 

EĞİTİM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ İSTİŞARELERDE BULUNULDU 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, 
Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Akif Şen, Milli Eğitim Bakanı 
tarafından Kocaeli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne atanan Ömer Akmanşen’i 
makamında ziyaret ederek tebriklerini 
iletti.Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada; 
eğitimin ülkemiz geleceği için önemine 
vurgu yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Oda olarak Özel KOTO AOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile geleceğin iş dünyasına 
yatırım yaptığımızı ifade ederken; 
‘’Öğrencilerimiz her alanda rol model olarak 
başta şehrimizi ve bizleri gururlandırıyorlar. O 
zaman anlıyoruz ki, eğitime yapılan yatırım, 
geleceğe yapılan tek yatırımdır. Bu noktada siz 
eğitim camiasına da çok iş düşüyor. Bu vesileyle 
yeni görev yerinizi tebrik ediyor, uzun bir 
aradan sonra kaldığı yerden devam edecek olan 

eğitim dönemi öncesi de başarılarınızın daim 
olmasını diliyorum’’ dedi. 
 
İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen nazik 
ziyaretlerinden ötürü Odamız Yönetimine 
teşekkürlerini sunarken KOTO Teknik Koleji’nin 
başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini 
ifade ederek yeni dönem hazırlıkları ile ilgili 
bilgiler verdi. 
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMİ  

PROF.DR. N.ZAFER CANTÜRK’E ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan 
Yılmaz ve Hüseyin Gezer ile birlikte, KOÜ 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer 
Cantürk’ü makamında ziyaret etti. 
Kentimizin ekonomi başta olmak üzere 
sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak 
adına gerçekleştirilen kurum ve kuruluş 
ziyaretleri kapsamında yapılan ziyarette 
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin 
çalışmaları görüşüldü. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve yanındaki 
heyete teşekkürlerini sunan Başhekim Cantürk; 
Hastanenin kentimize değer katmaya devam 

edeceğini dile getirdi. Kocaeli Üniversitesi 
Hastanesi’nin kentin çok önemli bir değeri 
olduğunu dile getiren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut; Başhekim Cantürk’e 
çalışmalarında başarılar diledi. 

 

ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİ İLE  

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖMER AKMANŞEN  

ODAMIZ EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ 

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya 
Uludüz, 15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli, Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz ve 15. Meslek Komite 
Üyesi İsmail Aydemir’in ev sahipliğinde, İlimizde faaliyet gösteren özel okulların yöneticileri, Yeni İl Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile bir araya gelerek güncel sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. 
 
Hem yeni İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile tanışmak hem de yeni eğitim- öğretim sezonu 
hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya, sektörün ilgisi oldukça yoğun oldu. 
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İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen ile sektörün 
güncel sorunları, pandemi ile ilgili alınan 
tedbirler ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel 
okullar arasındaki iletişim konularının 
paylaşıldığı toplantıda, Özel Öğretim 
Kurumlarından sorumlu müdür yardımcısı 
Erdinç Bozkurt da hazır bulundu. 
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Odamız 15. Meslek 
Komitesi Başkanı 
Handan Kümeli; ‘’ 15. 
Meslek Komitesi 
olarak toplantı ve 
görüş alışverişlerini 
çok önemsiyoruz. 
Böylesi özel bir 
dönemde, Yeni İl Milli 
Eğitim Müdürümüzle 
bir araya gelelim, hem 
tanışalım hem de 
sorunlarımızı paylaşalım istedik. Bugün bizlerle 
olduğu için kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. 
15. Meslek Komitesi olarak hem birliğimize, 
hem ilgili bakanlıklarımıza çokça yazı yazarak 
taleplerimizi iletiyoruz. Bu yöndeki 
girişimlerimiz devam edecek” dedi. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
yaptığı konuşmada, pandemi dolayısıyla 
eğitim- öğretimin 2 yıldır sekteye uğradığını, 
düzenlenmesi ve görüşülmesi gereken çok 
konu olduğunu ifade ederek, “Bu toplantı her 
zamankinden daha fazla önem arz ediyor. 
Çünkü önümüzde, pandemi dolayısıyla 
öğrencilikten zorunlu olarak uzaklaşmış bir 
jenerasyon var. Öğretmenlerimize ve okul 
idarecilerine her zamankinden daha fazla 
görevler düşüyor olacak. Temennimiz bugün 
burada yapacağımız toplantıyla, okullarımızın İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğundaki 
çözüm bekleyen sorunlarını en aza indirmek. 
Müdürümüze bir kez daha hayırlı olsun diyor, 
bugün bizlerle birlikte olduğu için teşekkür 
ediyorum.’’ İfadelerine yer verdi. 
 

Toplantı sonrası yapılan görüşmeyi 
değerlendiren Odamız 15. Meslek 
Komitesi’nin ortak açıklamasında şu ifadeler 
yer aldı; 
 
“Özel Okullar; şehrimizin eğitimine önemli 
katkılar sunan, 5580 sayılı özel öğretim 
kurumları kanunu kapsamında kurulmuş, ciddi 
oranda öğretmen ve personel istihdamı yapan, 

sürekli devletin denetimine tabi olan 
kurumlardır. Yaşanan pandemi döneminde 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulları tatil etmesi ile 
başlayan uzaktan eğitim sürecinde 
şehrimizdeki özel okullarda hızlı bir şekilde 
uzaktan eğitim sürecini başlatmış ve hiçbir 
okul, hiçbir velimizi mağdur etmemiştir. 
 
Sürekli öğrencileri ve velileri ile temas halinde 
olarak onların eğitim-öğretim içerisinde aktif 
olarak yer almasını sağlamıştır. İlimiz de 
bulunan Özel okullarımız; 2021-2022 Eğitim-
Öğretim yılı için Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 
salgın yönetimi ve çalışma rehberi 
doğrultusunda tüm hazırlıklarını tamamlamış 
ve yüz yüze eğitime sorunsuz bir şekilde 
başlamışlardır. ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE 
arasında yapılan protokolle eğitim 
kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve 
enfeksiyon önleme kontrol kılavuzunda 
belirtilen tüm önlemleri almış ve çocuklarımızın 
sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini 
sürdürebilmeleri için okullarını hazır hale 
getirmiştir.  
 



      
  
                       

 

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:148 
www.koto.org.tr 

 

Toplantıda Şehrimizdeki Özel Okulların 
sorunları, süreç içerisinde yaşamış oldukları 
sıkıntılar ve eğitim-öğretime dair tüm konular 
konuşularak İl Milli Eğitim Müdürü ile istişare 
edilme fırsatı bulunmuştur. 
 
Milli Eğitim Müdürümüz toplantıdan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak tüm paydaşlarla olduğu gibi 
özel okullar ile de bir araya gelmeye ve fikir 
alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini 
belirtmiştir. Okul yöneticileri özellikle 
şehrimizde ki servis taşımacılığı ile ilgili 
sıkıntılara değinmiş ve bu konunun bir an önce 
çözüme kavuşturulması gerekliliğini dile 
getirmişlerdir. 
 
Ayrıca katılımcılar, Özel okulların topluma 
sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik birçok 
faydayı önemsizleştirip sadece velilerinden 
ücret isteyen bir yapı olarak gösterilmeye 
çalışılması ve bu konunun bazı kesimlerce 
maksatlı şekilde gündemde tutulması, tüm 
ülkede olduğu gibi şehrimizdeki Özel Okulları 
da etkilemekte, telafisi mümkün olmayan 

sıkıntılara sevk etmekte ve Kurumlarımızın 
ülkemizin eğitim öğretimine olan katkılarını 
ciddi manada engellediğine dair ortak fikirde 
buluşmuşlardır.  
 
Şehrimizin eğitim-öğretimine ciddi katkılar 
sunan Özel Okullarımızın yöneticileri ile verimli 
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza 
katılarak bizleri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Ömer Akmanşen’e teşekkür 
ederiz.  
 
Özel okullar olarak önceliğimizin ülkemizin 
eğitim öğretimine katkı sunmak, çocuklarımızın 
geleceğini şekillendirmelerine rehber olmak 
olduğunu, Tüm dünyanın ve Ülkemizin 
geçmekte olduğu bu zor süreçte Özel okullar 
olarak her zaman öğrencilerimizin yanında 
olacağımızı, onların eğitimi için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayacağımızı, bundan 
sonrada kurumlar arası iletişimi güçlü 
tutacağımızı, şehrimizdeki eğitimin bir parçası 
olan Özel Okullar olarak kamuoyuna saygıyla 
sunarız.’’ 

 

KOCAELİ YAPI DENETİM SEKTÖRÜ,  

ODAMIZ EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

TOPLANTIDA SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ 
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İlimizde faaliyet gösteren yapı denetim firması 
yetkilileri, Odamızda düzenlenen İstişare 
Toplantısında bir araya gelerek, sektörün 
sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı 
  
Kocaeli Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi 
öncülüğünde, Odamız bünyesinde faaliyet 
gösteren yapı denetim firmalarının durumunu 
istişare etmek üzere düzenlediğimiz, Körfez 
Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası’nın da 
destek verdiği toplantı, geniş katılımla 
gerçekleştirildi.  
 
Odamız Burhan Kasım Meclis Salonu’ndaki 
buluşmada, sektörün dünü, bugünü ve geleceği 
ele alındı. Odamız 3. Meslek Komitesi Başkanı 
Halil Ardıç’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, 
GTO 20. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Kadı,  
 
KTO 15. Meslek Komitesi Başkanı Ayşe Hacet 
Aşar ve sektör temsilcileri yer aldı. Toplantının 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite 
Başkanı Ardıç, “Yapı Denetim sisteminin ana 
amacı; can ve mal güvenliğini teminen, 
yapıların imar planına, fen, sanat ve sağlık 

kurallarına, standartlara uygun ve kaliteli bir 
şekilde yapılmasını sağlamaktır.  

 
Bu sorumluluklardan yola çıkarak yapı denetim 
sektöründeki sorunları teşhis etmemiz ve 
çözümü için harekete geçmemiz çok büyük 
önem arz ediyor. Toplantımıza yoğun ilgi 
gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Elde 
edilen sorunlar, kapsamlı bir rapor haline 
getirilerek birliğimiz ve ilgili bakanlıklarımızla 
paylaşılacak. Sorunlarımızın takipçisi olacağız” 
dedi. Akabinde, sektör temsilcileri tek tek söz 

alarak yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirdi.  

 

ODAMIZ VE KÖRFEZ TİCARET ODASI İNŞAAT KOMİTELERİ 

İLE KOCAELİ MÜTAHHİTLER BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ 

ODAMIZ EVSAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA  

BİR ARAYA GELDİ 

 
Odamız ve Körfez Ticaret Odası inşaat komiteleri ile Kocaeli Müteahhitler Birliği temsilcileri Odamız ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek ortak bir açıklama gerçekleştirdi. 
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Bilindiği üzere, İnşaat Müteahhitleri 
Konfederasyonu (İMKON), çimento 
fiyatlarındaki artışı boykot etmek amacıyla 15 
gün boyunca inşaatları durdurma kararı almıştı. 
Çimento fiyatlarında yüzde 200’ü bulan haksız 
zamlar olduğuna dikkat çeken İMKON Başkanı 
Tahir Tellioğlu, çimentocularla masaya 
oturmak istediklerini ancak olumlu yanıt 
alamayınca bu kararın kaçınılmaz olduğunu 
ifade etmişti.  
 
Akabinde Odamız ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda; Odamız Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Körfez 
Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe 
Hacet Aşar, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı 
Oğuzhan Keleş ve Müteahhitler Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Ulaş Erenkaya yaptıkları ortak 
açıklama ile iş durdurma kararına sonuna kadar 
destek vereceklerini açıkladı. 
 
3 kurum adına ortak açıklamayı yapan Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı; “242 
sektörün lokomotifi olan inşaat sektörü 7 aylık 
süre içerisinde başta demir, çimento, beton 

olmak üzere, sektörüne göre %100’ün üzerinde 
bir maliyet artışı ile karşı karşıyadır. Bu sebeple, 
projeden daire satan ve kamuya iş yapan 
üyelerimiz yaşanan artışlar neticesinde büyük 
zarar görmekte ve görmeye devam etmektedir. 
Sürecin sonu öngörülemezdir. Bu maliyetlerle 
inşaatçılar nasıl proje yapacak? Hadi yaptı 
diyelim; Vatandaş nasıl daire sahibi olacak? 
Şuan görüyoruz piyasada kiralık daire yok. Kira 
fiyatları uçtu gidiyor. Vatandaş kiralık daire 
bulamıyor. Bu görünen tablo sadece inşaatları 
değil, nihai tüketiciyi yani vatandaşı da ciddi bir 
şekilde etkiliyor. Bu maliyetlerle uğraşan 
üyelerimiz bir de son yıllarda artan bürokrasi ve 
bürokrasi maliyetleriyle mücadele ediyor.  
 
Bu nedenle bizler Kocaeli Ticaret Odası ve 
Körfez Ticaret Odası inşaat komiteleri olarak 
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun 
(İMKON) aldığı bu kararı destekliyoruz” 
ifadelerine yer verdi. Kentsel dönüşüm 
politikalarının gündeme geldiği toplantıda yerel 
yönetimlerin imar düzenlemeleriyle ilgili 
çalışmalarının sektöre yön vereceğinden 
yapılacak projelerde işbirliği yapılması 
öngörüldü. 

 

 

ODAMIZ 2. MESLEK KOMİTESİ TEMSİLCİLERİNDEN  

ALTEK YAPI ZİYARET EDİLDİ 

 
Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail 
Kayacı ve Odamız Meclis Üyesi Mert Kavşut, 2. 
Meslek Komitesi temsilciliğinde, Altek Yapı 
Firması sahibi Lütfi Akbalık’ı yeni iş merkezinde 
ziyaret etti. 
 
Sektör ile ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinin 
gerçekleştirildiği ziyarette, Odamız temsilcileri 
yeni iş merkezi için hayırlı osun dileklerini iletti. 
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İKTİSADİ KALKINMA VAKFI’NIN (İKV) 

59’UNCU GENEL KURULU’NA KATILIM SAĞLADIK 
 
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 
(İKV) 59’uncu Genel Kurulu 
Vakfın İstanbul’da bulunan 
merkezinde gerçekleştirildi.  

17 kişilik yönetim kurulu ve 2 
kişilik denetim kurulunun 
seçildiği genel kurula, Dışişleri 
Bakan Yardımcısı AB Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 
TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz,  İstanbul 
Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İrfan 
Özhamaratlı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Şekip Avdagiç ile Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı İsmail Gülle, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, KSO Meclis Başkanı Hasan 
Tahsin Tuğrul ve delegeler katıldı.  
 
Divan Başkanlığını İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı Şekip Avdagiç, başkan yardımcılığı ve 
kâtip üyeliklerini ise Odamız Yönetim Kurulu 

Başkanı Necmi Bulut ile İKV Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın yaptığı genel kurulda 
tek aday olan Ayhan Zeytinoğlu 4. kez başkan 
seçilerek güven tazeledi. 
 
Yeniden başkan seçildiği genel kurulda 
kendisini tebrik eden Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, “Destekçisi olduğumuz  İKV’nin 
çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ayhan 
Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum” 
ifadelerine yer verdi. 

 

34. AHİLİK HAFTASI ÇELENK TÖRENİNE KATILIM VE  

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ’A ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Odamızın da destekleriyle 
organize edilen Ahilik Haftası’nın 
34.’sü çelenk töreni ve 
ziyaretlerle kutlandı. Çelenk 
töreniyle başlayan kutlamalara 
Odamızı temsilen Genel Sekreter 
Yardımcısı Adem Aykaç katılım 
sağladı. Programların ilk 
ayağında, Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Büyükşehir Belediyesi Bando 
Takımı’nın da hazır bulunduğu törenin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 
Akabinde, tertip komitesi tarafından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz makamında ziyaret edildi. Ziyarette, 
‘Yılın Ahisi’ seçilen ve 1975’ten beri Kandıra’da esnaflık yapan 3 çocuk babası berber Hüsnü Morgül, 
‘Yılın Kalfası’ Muhammet Hanifi Yorulmaz ve ‘Yılın Çırağı’ Hamza Köse de yer aldı. 

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/istanbul
https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haberleri/turkiye
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SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAVI 

ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
   

 

Odamız - TOBB 
MEYBEM 

işbirliğinde 
düzenlenen 
“Taşınmaz 

Ticareti Yönetmeliği ve Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme Sınavı” Sorumlu Emlak 
Danışmanı Seviye 5 sınavı 22-24 Eylül 2021 
tarihlerinde Odamızda gerçekleştirildi. Bağımsız 
Değerlendirici Mustafa TAŞKIRAN tarafından 
verilen eğitim ve sonrasındaki sınav, üyelerimiz 
başta olmak üzere ilimizde emlakçılık yapmak 
isteyen ancak mesleki yeterlilik belgesi 
olmayanlara yönelik gerçekleştirilmektedir.  İki 
aşamalı olarak 14 kişinin katıldığı sınav, önce 

katılımcıların bilgilendirilmesi ile başlıyor olup, 
ardından teorik sınav ve performans sınavı ile 
tamamlanmaktadır. Sınava giren adaylarımızın 
sınav sonuçları 15 gün içerisinde açıklanmakta ve 
sınava giren adaylarımızın 2 kez sınavlara girme 
hakkı bulunmaktadır. Daha sonra düzenlenecek 
olan sınavlar için başvuru yapmak isteyen 
üyelerimizin aşağıdaki evrakları Odamız 
Araştırma ve Dış Ticaret Servisine teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
 
Başvuru için gerekli belgeler: Başvuru formu, 2 
adet vesikalık fotoğraf, 1 tane kimlik fotokopisi, 
Sınav ücretinin yattığına dair dekont. 

 

MHP İL BAŞKANI EMRE KURT’A ‘’HAYIRLI OLSUN’’ 

ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Akif Şen, Murat Barış ve Yusuf 
Erenkaya ile birlikte, bir süre önce MHP İl 
Başkanlığı görevine atanan Yunus Emre Kurt’u, 
parti binasında ziyaret ederek, tebriklerini 
iletti. MHP İl Yönetimi’nin de hazır bulunduğu 
ziyarette, Odamızın ve Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’un çalışmalarını gururla 
takip ettiklerini ifade eden Başkan Yunus Emre 

Kurt, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kocaeli 
Ticaret Odası’nın ve Necmi Başkanımızın 
çalışmalarını gururla takip ediyoruz. Kocaeli 
Ticaret Odası bu kent için çok önemli bir kurum.  
 
Başarılarınız daim olsun” diyerek, 
teşekkürlerini iletti. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut ise yaptığı konuşmada; 
Oda olarak üyelerin ve kentin menfaatleri 
doğrultusunda tüm dernek, STK, kurum- 
kuruluş ve siyasi partilerle ilişki kurulduğunu 
ifade ederek, genç yaşında böylesi önemli bir 
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göreve getirilen Emre Kurt’u ayrıca tebrik etti. 
Siyasette gençleşmenin önemine vurgu yapan 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
“Siyasette gençleri daha aktif ve önemli 
görevlerde görmek bizleri mutlu ediyor. Başarılı 

bir dönem olacağından hiç şüphemiz yok” 
ifadelerine yer verdi. Gerçekleştirilen ziyarette, 
kent gündemi, parti içi çalışmalar ve Oda’nın 
üye merkezli çalışmaları değerlendirildi. 

 
 

ODAMIZ YÖNETİM KURULU PROMETEON FABRİKA 

DİREKTÖRÜ BAHADIR ÖZER’İ ZİYARET ETTİ 

Kentimizin ekonomik hayatına katkı sunan 
işletmeler ile temas kurma faaliyetleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Odamız 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Volkan Yılmaz ve Hüseyin Gezer, Odamız 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Erenkaya, 
Mehmet Akif Şen ve Murat Barış yer aldı.  
 
Prometeon Fabrika Direktörü Özer, Odamız 
heyetine çalışmalarıyla ve yeni hizmete 
açılan Ar-Ge merkezleri ile ilgili bilgiler verdi. 
Kocaeli yatırımları için Prometeon adına 

Özer’e teşekkür eden Odamız Yönetim Kurlu 
Başkanı Necmi Bulut, Odamızın Üye odaklı 
çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler aktardı.

 

ODAMIZA ZİYARETLER 
 

 
 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Gezer ve Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ağustos ayında da misafirlerini ağırlamaya devam 
etti. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası Bölge 

Müdürü İbrahim Erdoğan ile İzmit Şube Müdürü 
Kemal Can ve Türk Eximbank Gebze Şube Müdürü 
Zekeriya Karadayı ile Gebze Şubesi Müdür 
Yardımcısı Aydın Güngör Odamızı ziyaret ederek 
karşılıklı istişareler yapıldı. 
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LİGHT BUİLDİNG 2022 FUARI 
 

Frankfut/Almanya’da iki yılda bir 
düzenlenen Light+Building Fuarı Türkiye Milli İştirakinin, 
2018 yılı itibariyle İstanbul Ticaret Odası tarafından 
gerçekleştirilecektir.  
 
Söz konusu fuarın bu yıl da 13-18 Mart 2022 tarihleri 
arasında gerçekleştirileceği ve Türkiye Milli İştiraki 
Organizasyonu m2 katılım bedelinin, tüm ana hizmetler dâhil 5.760 TL olduğu açıklanmaktadır.  
Detaylı bilgi:  
https://www.kisa.link/Povv adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACATTA KARŞILAŞILAN 

İHRACAT ENGELLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN  

ANKET ÇALIŞMASI 

Birleşik Krallık'a ihracat yapan "Motorlu Araçlar ve Aksam 
Parçaları", "Makine, Elektrikli Makine, Kablo", "Tekstil Hazır 
Giyim", "Kıymetli Metaller", "Plastik ve Mamulleri", 
"Mobilyalar, Aydınlatma Cihazları", "Tıbbi Cihazlar" başta 
olmak üzere ilgili tüm sektörlerde yer alan ihracatçı 
firmaların karşılaştığı ihracat engellerinin belirlenerek, 
ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket 
çalışması ile ortaya konulmasının amaçlanmaktadır.  

Anketin işletme yöneticisi ya da ihracat birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek, en uygun olan 
cevabın işaretlenmesi talep edilmiş; ayrıca, anket soruları üzerinden güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi 
için cevapların gerçeği yansıtır nitelikte ve eksiksiz olması gerekmektedir. Anketin Linki: 
https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 adresinden 22 Ekim 2021 tarihine kadar eksiksiz olarak 
doldurması gerekmektedir. 
Not-1: Cevaplar toplu olarak değerlendirileceğinden isim ve iletişim bilgilerinin belirtilmemesi talep 
edilmiştir. 
Not-2: Anket sorularının Firefox veya Google Chrome kullanarak görüntülenebileceği belirtilmiştir. 
Not-3: Çalışmaya yönelik herhangi bir soru olması durumundasakalsize@ticaret.gov.tr e-posta 
adresine iletilebileceği belirtilmiştir. 
 

KİŞİSEL EĞİTİM PROGRAMLARI 
 
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bünyesinde “Dijital Pazarlama & Sosyal Medya, 
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Proje Yönetimi (PMP Uyumlu)” kişisel eğitim programları planlanmaktadır. 
İletişim: Fatma Ermiş – 0 542 228 72 

https://www.kisa.link/Povv
https://www.kisa.link/Povv
https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95
mailto:sakalsize@ticaret.gov.tr
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KORONAVİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TÜM TEDBİRLERE  

ODAMIZ WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ … 

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

 

 

 

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KAPALI 

İŞYERLERİNDE/OFİSLERDE 

ASILMASI GEREKEN BROŞÜR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7
http://koto.org.tr/korono-virusu-kapsaminda-yapilan-duzenlemeler-ve-alinan-onlemler-hd-5e847469937d7


      
  
                       

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:148 
www.koto.org.tr 

 

 

 

RUSYA FEDERASYONU 

Resmi Adı: Rusya Federasyonu 
Yüzölçümü: 17 075 400 km2 
Nüfus: 146,79 milyon (2021 İMF-Tahmini) 
Resmi Dili: Rusça 
Yönetim Biçimi: Rusya Federasyonu çift meclisli 
başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. 
Başkent: Moskova 
Para Birimi: Ruble (1 Ruble=100 kopeks) 
Başlıca Kentler: St. Petersburg, Novosibirsk, 
Nizhny Novgorod, Yekaterinburg 

 

Rusya, iki parlamentolu başkanlık sistemiyle idare edilen, kendi anayasaları ile yasama ve yürütme 

organlarına sahip 21 cumhuriyet, 9 eyalet (Kray), 46 bölge (Oblast), 2 federal statüye sahip şehir 

(Moskova ve St. Petersburg). 5 özerk bölgeden (Avtonomnaya Oblast/Avtonomnıy Okrug) oluşan, 83 

idari birimli bir federasyondur. Rusya, zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı sıra, kömür, 

alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile dünya ham 

madde ihracatında önde gelen ülkelerden biridir.  

Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kaynaklar nedeni ile Rusya’da sanayi sektörü ağır sanayi 

yönünde gelişmiştir. 2020 yılında 335 milyar dolarlık (%20 azalan) ihracatla dünyada 14. sırada olan 

Rusya’nın ihracat yaptığı başlıca ülkeler Çin (%14,6) , Hollanda (%7,4) ve İngiltere (%6,9) dir. Ülkenin 

ihracatında Türkiye % 4,6 pay ile 6. sırada yer almaktadır. 

2020 yılında 232 milyar dolarlık (%5 azalan) ithalatla dünyada 22. sırada olan Rusya’nın ithalat yaptığı 

başlıca ülkeler Çin (%23,7) ,Almanya (10,1) ve Amerika Birleşik Devletleridir(%5,7). Ülkenin ithalatında 

Türkiye %2 pay ile 9. sırada yer almaktadır. 

Rusya’nın 2020 yılında ithal ettiği başlıca ürünler ise Telefon cihazları(%4), Karayolu taşıtları için aksam 

ve parçalar(%3,3) ve Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlardan (dozlandırılmış) 

oluşmaktadır (%3,1). 

TÜRKİYE’NİN RUSYA FEDERASYONU’NAA İHRACAT ORANI ( DOLAR ) 

YIL İHRACAT DOLAR İTHALAT DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET DENGESİ 

2017 
2.734.315.893 19.514.093.954 22.248.409.847 

-16.779.778.061 

2018 
3.399.662.315 21.989.573.934 25.389.236.249 

-18.589.911.619 

2019 
3.852.993.806 22.453.026.441 26.306.020.247 

-18600.032.635 

2020 
4.164.184.889 17.086.212.040 21.250.396.929 

-12.922.027.151 
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %43,96, aylık %1,55 arttı 
  
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi. 
            
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Eylül 2021   
                              

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %43,68 arttı 
  
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,39, imalatta %43,68, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,10, su temininde %30,15 artış olarak gerçekleşti. 
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,62, dayanıklı tüketim malında %29,25, 
dayanıksız tüketim malında %30,48, enerjide %62,38, sermaye malında %26,33 artış olarak gerçekleşti. 
 
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2021 

 
 
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim 
gösterdi 
  
Yıllık en düşük artış; %9,81 ile giyim eşyası, %11,16 ile deri ve ilgili ürünler, %12,04 ile diğer mamul 
eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %102,01, ana metaller %91,73, 
ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2021 

 

 
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim 
gösterdi 
  
Yıllık en düşük artış; %9,81 ile giyim eşyası, %11,16 ile deri ve ilgili ürünler, %12,04 ile diğer mamul 
eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %102,01, ana metaller %91,73, 
ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek 
değişim gösterdi 
  
Aylık azalış; %4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. 
Buna karşılık diğer ulaşım araçları %4,49, kömür ve linyit %4,00, kok ve rafine petrol ürünleri %3,37 ile 
endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2021 
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İŞBİRLİKLERİ 
İHRACAT 

ÜLKE 
 İSPANYA 

 
 

TEKLİF TARİHİ 30.11.2021 

TEKLİF NO  
202100221 

 

NACE KODLARI 

 

 

GTİP KODLARI 

 

20 – Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 
48 – toptan ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç ) 
 

38 – muhtelif kimyasal ürünler  

Yağlama yağları (castroller) ithal etmek istenmektedir; 5 konteyner / aylık, incoterm: fob Lizbon 

(Portekiz) 

 

İTHALAT 

ÜLKE  

 TÜRKİYE 

TEKLİF TARİHİ  
31.10.2021 

 

TEKLİF NO  
202100227 

 

NACE KODLARI 13 – Tekstil ürünlerinin imalatı 
32 – diğer imalatlar   
46 – toptan ticaret ( motorlu kara taşıtları ve motorlar hariç) 
 

1994 yılında kurulan İstanbul merkezli Türk şirket, 100 çalışanı ile, her türlü fermuar üreticisi. Dünyada 

olduğu gibi Türkiye pazarında da değerli yerini almış olan firma, Türk makamları tarafından tescillenmiş 

kendi makine teknolojisine sahiptir. Firmanın ürettiği ürünlerin çoğu ilk kez burada, Türkiye'de Zips 

pazarında Dünya'ya sunulmuştur. Nitelikli çalışanları ile mükemmel hizmetler sunmaktadır. Fermuarları 

görselli olarak kendileri üretmekte olup, ilgilenenlerin firma ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

 



      
  
                       

 

 

                  İŞ DÜNYASI – Sayı:148 
www.koto.org.tr 

 

 

 

İŞ BİRLİĞİ 

ÜLKE  ALMANYA 

TEKLİF TARİHİ 31.12.2022 

TEKLİF NO  
202100176 

 

NACE KODLARI 25 – fabrikasyon metal ürünleri imalatı ( makine ve teçhizat hariç ) 
27 – elektrikli teçhizat imalatı  
31 – mobilya imalatı 
46 – toptan ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç ) 
81 – binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 
 
 

Bahçe mobilyası, düzenleme malzemeleri, çiçek ve ağaç ile ilgili elektrikli veya elektriksiz aletler ve 
araçlar, kebap mangal veya diğer ürünleri üreten ve Almanya merkezli Avrupa’ya açılmak isteyen üretici 
şirketler aranmaktadır. 

 

 

 


