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Prometeon Pirelli’den Odamız Meclisi’nde 
150 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım Açıklaması

Odamız ve Ziraat Bankası İşbirliğiyle
% 0,79 Faizli Konut Kredisi

“Her seferinde yeni ürünler yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. 
Pazarda var olmak istiyoruz. Sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada. İzmit fabrikası Prometeon’un amiral gemisi. 2018 
yılında başlayan, 2020 yılına kadar yaklaşık 150 milyon dolarlık 
bir yatırım söz konusu. Bu yatırımın 90 milyon doları kapasite 
artışı için yapılırken, 60 milyon doları da endüstri 4.0 dediğimiz 
teknoloji iyileştirmek kaliteyi çevre ve enerjiyi ve verimliliği 
artırıcı projelerde değerlendirildi. Bu sayede kamyon lastiği 
üretimi İzmit’te yüzde 75 arttı. İhracatımızın büyük oranını 
Avrupa’ya yapıyoruz: Avrupa bu işin en zor pazarı. Gerçekten 
en iyisi olmanız lazım. Bu yılın sonunda 2017 yılında 800 binlere, 
bu yılın sonunda 1.3 milyon, önümüzdeki yılın sonunda da 1.4 
milyon kamyon lastiği üretecek hale gelmiş olduk. 

Bu fabrikada yapılan çalışmalar grupta da ses getiriyor. Diğer 
fabrikaların gelişmesinde de buradan arkadaşlarımız destek 

vermeye başladı. Dünyanın değişik yerlerinde Türk ekibi, Kocaeli 
ekibi var. Dünyanın her yerinde işler yapıyorlar. Bu başarıları 
oraya adapte etmek için bizden arkadaşlar isteniyor. Brezilya’da 
yapılacak çalışmalar için de buradan ekip gidecek. Bunları 
yaparken hep birlikteydik. Kocaeli’deki sanayici arkadaşlarımız 
destek verdi. Yüzde 70 kadar bu revizyonu yaparken Kocaelili 
arkadaşlardan destek aldık. Yüzde 30’u yurt dışı. Ama bir 
kısmı yazılımcı şirketlere gitti. Kocaeli ve Türkiye olarak yazılım 
konusunda da kendimizi ve şirketlerimizi geliştirmemiz lazım.“ 
dedi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı 
Akın Doğan, Prometeon Pirelli Türkiye Direktörü Bahadır Özer’e 
teşekkür plaketi takdim etti. 

Odamızın aylık olağan Meclis Toplantısı 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan’ın 
yönettiği oturuma, Prometeon Pirelli Türkiye Direktörü Bahadır Özer konuşmacı olarak katılarak, şirketle ilgili önemli bilgiler verdi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve meclis üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan 
Prometeon Pirelli Türkiye Direktörü Bahadır Özer, şirket ve yeni yatırımlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Odamız, hem Oda üyesi müteahhitler hem de konut sa-
hibi olmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası ile Katkı 
Paylı Konut Kredisi imzalamış, konut projeleri piyasanın çok 
altında faiz oranlarıyla sahiplerini bulmuştu. Odamız, Ziraat 
Bankası ile yaptığı görüşmeler sonucu, ikinci müjdeyi de verdi. 

Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Katkı Paylı 
Konut Kredisi’nde faiz oranlarının % 0,79’a düşürüldüğü-
nü açıkladı. Protokolün hayata geçirildiği Mart ayından bu 
yana müteahhitlerin de katkı paylarıyla yüzlerce projenin,
alıcılarıyla buluştuğunu ve sektöre canlılık getirdiğini ifade
eden Kayacı ile Çuhadar, % 0,79 faiz oranının da yine 
günümüz şartlarının en düşük faiz oranı olduğunu açıkladı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayacı ve Çuhadar, “İmzaladığımız 
protokol sektöre büyük canlılık getirdi. Mart ayından bu yana 
dünya çapında iyi işler yapan konut üreticilerimizin mevcut 
konut stoğu, piyasanın çok altında bir faiz oranıyla, konut 
sahibi olmak isteyenlerle buluştu. Biz Kocaeli Ticaret Odası 
olarak elimizi taşın altına koyduk. Müteahhitlerimiz de çok 
ciddi bir fedakârlık yaparak ve makul oranlarla katkı paylarını 

kendileri ödeyerek, vatandaşlarımızın uygun şartlarda ev sahibi 
olmalarına katkı sundular. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte 
Ziraat Bankası ile tekrar görüşme gerçekleştirerek, yeni bir faiz 
oranında uzlaşı sağlandı. % 0,98 olan faiz oranlarını, 0,79’a 
düşürdük. 

Protokol, firmaların sahip olduğu tamamlanmış veya inşaatı 
devam etmekte olan birinci el konutları kapsamaktadır. Katkı 
Paylı Konut Kredisi sözleşmesinden yararlanmak isteyen 
Odamız üyesi müteahhitler öncelikle Odamıza başvurarak, 
Oda Üyeliği Belgesi temin edeceklerdir. Akabinde bu belge 
ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine gelen Oda üyesi konut
üreticileri, müşterilerini bu krediden faydalandırabilecektir. 
İşletme başına 0,79 oran ve 180 ay vade ile azami
500 bin TL olan Katkı Paylı Konut Kredisi 31 Aralık 2019 tarihine
kadar kullandırılabilecektir. Kocaelili vatandaşlara, konut
alımlarında Odamız üyesi müteahhitleri tercih etmeleri
çağrısında bulunuyor, protokolün avantajlarından yararlanmaya
davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Odamız ile Fibabanka arasında, üyelerimizin yararlanabi-
leceği kredi protokolü imzalandı. Odamız ev sahipliğinde 
gerçekleşen protokolde, Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi 
Bulut, Fibabanka İzmit Şube Müdürü Güvenç Kocabaş yer aldı.

İmzalanan protokole göre; Odamız üyesi firmaların yüzde 
1,58’den başlayan faiz oranları ile 24 ay vadeli, 130 bin TL’ye 
kadar teminat göstermeden kredi çekme imkânı bulunuyor. 
Kredi başvuru koşulları arasında ise; 2 yıl faaliyet süresini 
tamamlamış olmak, son yılsonu cirosunun 3 milyon TL’nin
altında ve işletmede çalışan sayısının 9 kişinin altında 
olması yer alıyor. Ayrıca krediyi kullanan üyelerden 6 ay boyunca 
hesap işletim, EFT ve havale ücreti alınmayacak. 

Odamız üyeleri için hazırlanan bu protokolün üyeler için 
oldukça faydalı olduğuna inandığını söyleyen Yönetim 
Kurulu Başkanımız Necmi Bulut; “Üyelerimizin bu fırsattan 
üst düzeyde yararlanacağını düşünüyorum. Uzun 
zamandır üyelerden buna benzer talepler alıyoruz. Bu 
protokolle birlikte bekleyen üyelerimiz için önemli bir 
anlaşmaya imza attık. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 

Fibabanka İzmit Şube Müdürü Güvenç Kocabaş ise
protokolün tüm Odamız üyesi iş dünyasına hayırlı
olmasını dileyerek, “Bu protokol ve % 1.58 olan faiz
oranları, Fibabanka İzmit Şubesi’ne özel. Oda üyeleri bu
fırsattan Fibabanka İzmit Şubesi’nden yararlanabilecekler. 
Kredi protokolümüzün kaynağı, Avrupa Birliği tarafından 
fonlanan ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından işletilen 
“İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı” (EaSI) Garanti Kredisi. 
Bu fonla, firmalarını geliştirmek isteyen mevcut micro
işletmelere, Micro-finansman bulma ve Micro-finansmana 
erişim imkânlarını arttırma olanağı tanıyor. Krediden; 
Kuruluş tarihi 2(İki) yıldan eski olan, cirosu 3.000.000 TL’ye 
kadar olan, çalışan sayısı 9 kişi ve altında olan firmalar
yararlanabiliyor. Eşit taksitli olarak,3 aydan 24 aya kadar vadeli 
olarak, maksimum 130.000 TL’ye kadar kredi kullandırılabiliyor. 
Bu şartların Kocaeli Ticaret Odası üye profiline büyük oranda 
uyduğunu görüyoruz. Üst düzeyde başvuru bekliyoruz” dedi.

TÜPRAŞ’ın Kocaeli’de elde ettiği kazanımları ve genel müdür-
lüğü taşıma kararının hayata geçirilmesi halinde oluşacak 
kentsel kayıpların bilinmesinde fayda vardır. 

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, kapasitesi 11,3 milyon ton/yıl’dır. 
Toplamda 14,1 milyar dolar olan Kocaeli ihracatının 2.5 
milyar doları, TÜPRAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Bu üretim ve ihracat performansında, sermaye ve teknoloji 
yanında kentte ikamet eden işgücünün katkısı yadsına-
maz. Rafineri faaliyetinin çevresel ve kentsel etkileri, 50 
yılı aşkın süredir, başta Körfez ilçemiz olmak üzere, Kocaeli 
yerleşimlerinin üstlendiği risk ve sosyal maliyetleri 
içermektedir. Kocaeli, İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan
vergilerin %11,82’sini karşılayan üçüncü ildir.

2018 yılında 73 milyar 451 milyon TL vergi tahsilatı ile 71 
ilin toplamından fazla vergi ödemektedir. Kişi başına vergi
geliri bakımından, 38 bin 529 TL ile hazineye en fazla
katkı veren Kocaeli’ de kişi başına kamu harcaması 
3 bin 767 TL’dir.

2017 yılı vergilendirme döneminde TÜPRAŞ, 463.198.696,74 
TL vergi tahakkuk ettirmiştir. Büyükşehir Belediyesi statüsüne 
sahip iller, vergi gelirinden %6 oranında pay almaktadır. 
TÜPRAŞ yönetiminin İstanbul’a taşınması, Kocaeli için, vergi 
geliri üzerinden belediye payının azalmasına yol açacaktır. Zaten 
kentin yıllardır Hazineye katkısının altında kamu harcaması 
aldığı bilinmektedir. Buna bir de, üretim ve karlılığa katkı veren 
işgücünün alın teri yanında, Sapanca’nın suyu, İzmit Körfezi’nin 
liman trafiği, deniz ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar ve 
ulaşım başta olmak üzere kentsel maliyetlere katlanıldığı 
halde, belediye gelirleri bakımından dezavantajın eklenmesi 
kabul edilemez bir haksızlık olacaktır. Yönetimi, Kocaeli’den 
İstanbul’a taşıma, dijital çağda ve bu iki kent arasındaki yakınlık ile 
lojistik kapasite dikkate alındığında da anlamlı görülmemektedir.

Üretim riski ve sosyal maliyetleri İlimizde olup genel müdür-
lüğü farklı illerde olan TÜPRAŞ benzeri başka firmaların da 
olduğu bilinmektedir. Konu ile ilgili bir çalışma başlatılarak,
işletmelerin “ÜRETTİĞİ YERDEN YÖNETİLMESİNE” yönelik yasal 

düzenlemenin yapılması, Anadolu şehirlerini istihdam ve 
gelişmişlik bakımından hak ettiği yerlere getirecektir. 
Kocaeli’nin hak ettiği gelirden yoksun bırakılmaması ve 
iktisadi geleceği için, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli’ 
de kalmalıdır. TÜPRAŞ’ın ilimizde gerçekleştirdiği üretim
faaliyetleri olağan durumda dahi yüksek tehlike arz ederken, 
1999 depreminde olduğu gibi doğal afetlerde oluşturacağı 
tehlike aşikârdır. Bu risk ve sosyal maliyete katlanmak zorunda 
olan Kocaeli halkı böyle bir tartışmayı dahi hak etmiyor. Eğer 
TÜPRAŞ genel müdürlüğünü ve yönetimini İstanbul’a taşımak 
istiyorsa, üretim tesisi ve risklerini de İstanbul’a taşımalıdır.

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınması ile
ilgili Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 
ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler 
ortak basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada oda 
başkanları TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a 
taşınacak olmasına karşı çıkarak, “Belki bu konuda hayırlı bir 
karar çıkar. Türkiye genelinde” Şirketler vergilerini ürettikleri ilde 
ödesinler” şeklinde bir değişim olursa Kocaeli’miz ihya olur. Bu 
konuda Cumhurbaşkanı’na ulaşma çabalarımız olmalı” dediler.

HABERLER HABERLER

Odamız ve Fibabanka İşbirliğiyle
Üyelerimize Özel Kredi

Tüpraş Genel Müdürlüğü’nün Taşınması Halinde 
Büyük Riskler Taşıyan Kocaeli’nin Maddi-Manevi Kayıpları 
Vardır
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Sigorta 
Acenteleri Grubu’nun yer aldığı 22. Meslek Komitesi, Türkiye 
Odalar Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde toplanan Sigorta 
Acenteleri Kurultayı’na üst düzey sayıyla katılım sağladı.
 
Sigortacılık sektörünün en önemli dağıtım kanalı olan sigorta 
acentelerini bir araya getiren Sigorta Acenteleri Kurultayı, TOBB 
İkiz Kulelerde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen Kurultay’a 
sigorta acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri, ticaret/ticaret ve sanayi odalarının ilgili
meslek komitesinin sigorta acentesi  organ
üyeleri, mesleki sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile diğer sektör temsilcileri büyük ilgi gösterdi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği yaptığı 
kurultaya; Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 22. 
Meslek Komitesi Meclis üyeleri; Nazan Topdemir Bülbül, Medet 
Aydın, Komite Başkan Yardımcısı Nurgül Moldur, Komite Üyeleri 
Önder Dükmen, Cem Serhat Dayanç, Kocaeli Sigorta Acenteleri 
Derneği (KOSAD) Başkanı Bülent Yılmaz, Kocaeli Sigorta 
Acenteleri İl Delegeleri Cemal Türengül ve Adnan Bilen de katıldı.

Kurultayda katılımcılara hitap eden TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, sigortacılık sektörünün önemi ve gerekliliğini 
vurgulayarak, “Sigorta sektörü sigorta şirketleri olmadan, si-
gorta şirketleri de acenteler olmadan olmaz” dedi. İlk kez 
düzenlenen organizasyonun, Sigortacılık Sektörü’nün bugünü
ve yarınları için çok önemli olduğuna vurgu yapan
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Sektörün 
tüm çevrelerini bir araya getiren önemli bir organizasyon
oldu. Kurultayın çıktılarının, kanun yapıcılara ve sektöre 
yol gösterici olacağı inancını taşıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Kocaeli iş dünyasını buluşturan organizasyon KOTO 
Bayramlaşma Programı bu yıl da hareketli geçti. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un Meclis Başkanı Akın Doğan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Ziya 
Uludüz, Yusuf Erenkaya ve Meclis Üyeleriyle birlikte ev sahipliği 
yaptığı programa Oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi iken Kandıra Belediye Başkanlığı’na seçilen Adnan 
Turan da bu özel günde Kocaeli iş dünyasının yanında yer aldı. 

Odamızın aylık olağan toplantısı, ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla
gerçekleşti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, 
Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle 
birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Türk savunma devi 
ASELSAN’ın çalışmaları hakkında kapsamlı sunum yapıldı. 

ASELSAN’ın mühendislik ve ARGE şirketi olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Haluk Görgün, “Kocaeli Ticaret Odası’nda, Kocaelili 
firmalarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyo-
rum. ASELSAN olarak Kocaelili firmalarla her geçen yıl ticaret 
hacmimizi artırıyoruz. 2008 yılında 32 firma ile olan tica-
ret hacmimizi 2018 yılında 85 firmaya çıkardık. Biz Kocaelili
 firmaları birlikte çalışmaya davet ediyoruz. İleri teknoloji 
gerektirmeyen birçok sektörde işbirliği alanlarımız mevcut. 
Kocaelili firmaları bu konuda sorumluluk almaya, davet 
ediyoruz. Gelin sorumluluk alın, işbirlikçimiz ve tedarikçimiz 
olun. Bizlere web sitemizdeki tedarikçiler bölümünden 

ulaşabilirsiniz” dedi. Toplantı sürerken, ASELSAN ile işbirliği 
potansiyeli taşıyan firmaların temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi. ASELSAN Sanayileşme ve Tedarik Direktörü Ali 
Rıza Kılıç, firma temsilcileriyle ayrı bir salonda bir araya gelerek, 
sektörleri ve AESELSAN ile yapılabilecek işbirlikleri
 hakkında bilgi aldı. 

Toplantının sonunda ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Görgün’e bilgilendirme ve katılımları dolayısıyla 
teşekkür eden Başkanlar Bulut ve Doğan, işbirliği girişimlerinin 
de olumlu sonuçlanması dileklerinde bulundu. Prof. Dr. Görgün 
de, kendisine teşekkür plaketi takdim eden Başkanlar Bulut ve 
Doğan’a tank maketi hediye etti. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi aynı zamanda Kocaelipsor Başkan Vekili Murat 
Barış da, Haluk Görgün’e isminin yazılı olduğu 41 numaralı 
forma hediye etti. Ayrıca mecliste, Meclis Üyesi Yaşar Can 
tarafından, Emine Bulut cinayetini kınamak amacıyla, kadın meclis 
üyesi, basın mensubu ve Oda personeline kırmızı gül  takdim edildi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Temmuz Ayı 
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Düzce’de gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı,  Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Bolu 
İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Yalova İl Genel Meclis 
Başkanı Hasan Soygüzel, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Necmi Bulut, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün 
Altuğ, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu 
iştirak etti. Düzce’de gerçekleştirilen toplantıda; 2019 yılı Eylül 
ayı harcama ve faaliyetleri, aylık ekonomik görünüm raporu, 
2019 yılı ilk 6 aylık birim ve genel faaliyet raporunun sunumu 
ve Ajansın katılım sağladığı fuarların değerlendirmesi yapıldı.

Sigorta Acenteleri Kurultayı’na
Katıldık

MARKA Yönetim Kurulu
Toplantısına Katıldık

Odamızın Bayramlaşma Programı
Kocaeli İş Dünyasını Buluşturdu

ASELSAN’dan Kocaelili Firmalara Çağrı: 
İşbirlikçimiz ve Tedarikçimiz Olun
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile iki kadın girişimci
tarafından kurulan MAPSİS Havacılık ve Savunma Sanayi 
Üretim Tesisi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere ilimize geldi. 

Gün boyu ilimizde temaslarda bulunan Başkan Hisarcıklıoğlu’na, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da eşlik etti. 
Başkan Bulut’un da yer aldığı heyetle birlikte ilk olarak fabrikanın
açılışını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, büyük gurur duyduğunu 
ifade ederek, kadın girişimciliği konusunda attıkları tohumun 
tuttuğunu söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İMEAK Deniz
Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin açılış töreninde
yaptığı konuşmada, denizciliğin, küresel ticarette en
stratejik sektörler arasında yer aldığını belirterek,
“Ülkemizin de yıldız sektörlerinden biri. Bizler, ‘lider denizci
ülkeler’ arasına girmek istiyoruz” dedi.

“Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini korumalıyız”
diyen TOBB Başkanı, “Yoksa artan dış ticaret hacmi, yabancı 
taşıma şirketlerine yarayacak. Her sene navlun için ödediğimiz 
para, 5 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük tutar, niye her sen
yurtdışına gitsin? Bu parayı neden bizim
denizcilerimiz kazanmasın? Niye ülkemizde, milli şirketlerimizde

kalıp, ülkemiz ekonomisine kazandırılmasın?” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, “İhracat hedefine uygun şekilde, gemi inşa 
sanayimizi, deniz filomuzu, tersanelerimizi, limanlarımı-
zı, daha da fazla büyütmeli ve güçlendirmeliyiz destek-
lemeliyiz. Deniz Ticaret Odamızın kaptanlığında, tüm bu 
konularda hükümetimizle istişare içindeyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 
bir araya gelen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün taşınması konusunu 
gündeme getirerek Hisarcıklıoğlu’ndan Ali Koç ile görüşme
sözü aldı.

Odamız Yönetim Kurulu Baskanı Necmi Bulut, Sigorta 
Acenteleri Kurultayı’na katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen Başkan Bulut, TÜPRAŞ 
Genel Müdürlüğü’nün taşınması konusunu gündeme getirdi. 

Başkan Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdiği başbaşa 
görüşmesinde TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a 
taşınması halinde maddi-manevi kayıba uğrayacağını 
detaylarıyla açıklayan Başkan Bulut, “Tüm sosyal etkileri-
ni Kocaeli’nin ve Kocaelililerin yaşadığı böylesi bir tesisin 
genel müdürlüğü de Kocaeli’de olmalıdır. TÜPRAŞ Kocaeli’de 
kurulmuş ve büyümüş bir markadır. Her yönüyle Kocaeli’de 
kalmalıdır” dedi. Başkan Bulut ve tüm Kocaelililerin 
konuya karşı hassasiyetine hak verdiğini ifade eden Başkan 
Hisarcıklıoğlu, konuyu bizzat Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ali Koç ile görüşeceğini ifade etti. Başkan 
Hisarcıklıoğlu, Kocaeli’nin yanında olduklarını vurguladı.

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Meclis Üyeleri 
Yaşar Can, Eray Bodur, 16. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet 
Bölükbaşı, Komite Başkan Yardımcısı Şinasi Okuş, Komite Üyesi 
Davut Önder Akbaş, 20. Meslek Komitesi Başkanı Cem Gür, 
Komite Başkan Yardımcısı Kadriye Sarımeşe ve Komite Üyesi 
Mehmet Cezayir’in yer aldığı heyet, Gaziantep Ticaret Odası’na 
eş meslek komite ziyareti gerçekleştirerek toplantı yaptı.

Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen eş 
meslek komite toplantısının açılış konuşmasını Gaziantep 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur 
Acıoğlu yaptı. Acıoğlu konuşmasında Odamız heyetini 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktarırken eş meslek 
komite toplantılarının öneminden bahsetti. Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya da, şehirleri ve sektörleri 

birbirilerine daha da yakınlaştırarak faydalı uygulama 
örneklerini yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek, bu 
yönüyle iki şehrin birbirine üst düzey katkılar
sunabileceğini vurguladı. 

Gaziantep Ticaret Odası’na ev sahipliği dolayısıyla 
teşekkür eden Odamız heyeti toplantıda, gıda sektöründe 
yaşanan sorunlar, gastronomi turizmi ve yapılacak işbirlikleri
üzerine görüşlerini ifade etti. Kocaeli’nin turizm kenti olma 
yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verildi. 
Gaziantep Ticaret Odası üyeleri konular hakkında her zaman 
işbirliğine hazır olduklarını iletti. Odamız heyetinin Gaziantep 
temasları Antepsan Baklavaları A.Ş fabrika ziyareti ve dünya kültür 
mirası listesinde bulunan Zeugma Müzesi ziyaretiyle son buldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
İlimizde Ağırladık

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Başkan Bulut’a TÜPRAŞ sözü: 
Ali Koç ile Konuşacağım

16 ve 20. Meslek Komitelerimiz Gaziantep’e Eş Meslek Komite
Ziyareti Gerçekleştirdi

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

 
İlan vermek için;
 http://koto.org.tr/ilan-ver bağlantısını tıklayınız.

KOTO İstihdam’a Katıl: 
Hem İş, Hem Çalışan Bul…
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Mersin’in Silifke ilçesine tayini çıkan İzmit Kaymakamı Ersin 
Emiroğlu, Kocaeli Ticaret Odası’na veda ziyareti gerçekleştirerek, 
helallik istedi. 

Kaymakamlar Kararnamesiyle Mersin’in Silifke ilçesine tayini 
çıkan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOTO’ya veda etti. 
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın 
Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Meclis 
Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Atalay, Yusuf 
Erenkaya ve Mehmet Akif Şen tarafından ağırlanan Kaymakam 
Emiroğlu, helallik istedi. Görev süresi boyunca KOTO ile kent
ekonomisi için faydalı işbirliklerine imza attıklarını
ve KOTO’nun kentin en önemli markası olduğunu 
ifade eden Kaymakam Emiroğlu, “Başarılarınızın daim 
olmasını diliyorum” dedi. Başkanlar Bulut ve Doğan ise, 
Kaymakam Emiroğlu’na yeni görev yerinde başarılar 
dileyerek, “İzmit sizi başarılı çalışmalarınızla anacak” dedi.

Kentin istişare noktası olan Kocaeli Ticaret Odası, çeşitli 
kurum ve kuruluşlardan misafirlerini ağırlamaya, kente dair
görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kocaeli Ticaret 
Odası Başkanı Necmi Bulut’un geçtiğimiz günlerde de 
konukları vardı. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir,
yönetimi ile Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek,
 KOTO’ya konuk oldu. 

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri 
İbrahim Atalay, Yusuf Erenkaya, Mehmet Akif Şen ve Yusuf 
Ziya Uludüz’ün yer aldığı ziyaretlerde, kentin ekonomi başta 
olmak üzere, çeşitli konularına dair görüşmeler gerçekleştirildi. 

Kaymakam Emiroğlu’ndan 
KOTO’ya veda

Baro ve Milli Eğitim’den Odamıza Ziyaretler

Kart sahipleri; Dünya çapında Visa ve Mastercard logosu 
taşıyan tüm noktalarda kartlarını  ödeme  aracı olarak 
kullanabilirler. Türkiye çapında 300.000’i aşkın Maximum üye 
işyerinde 12 aya varan taksit avantajından yararlanabilir, 
yaptıkları alışverişlerden MaxiPuan kazanabilir ve kazandıkları 

puanları Maximum üye işyerlerinde kullanarak, Maximum 
dünyasının puan, taksit ve indirim avantajlarının tamamından 
yararlanabilirler. Her ay sektörün önde gelen firmalarıyla 
düzenlenen kampanyalardan yararlanabilirler.

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

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

KOTO Kart 
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Ak Parti İl Başkanı Ellibeş’ten
Odamıza İade-İ Ziyaret

KTO - Karatay Üniversitesi ile Odamız Arasında Eğitim
İş Birliği Protokolü İmzalandı

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı 
Akın Doğan, AK Parti İl Başkanlığına atandıktan sonra ziyaret 
ettikleri Mehmet Ellibeş’i Odamızda ağırladılar. AK Parti İl Başkanı 
Mehmet Ellibeş’in yaptığı iade-i ziyarete İl Başkan Yardımcıları 
İbrahim Gürsel, Alper Doğan,  Ahmet Sönmez İl Yönetim Kurulu 
üyeleri Hicran Bozkurt, Halil Dokuzlar Zeki Canşi, Recep Demir, 
Nuray Erdem ve Ferit Yağız katılırken Odamız Meclis Kâtibi Hüseyin 
Avni Aslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat Barış, İbrahim Atalay katıldı.

AK Parti İl Başkanlığına atanmasından sonra Odamızın 
ziyaretine değinen Ellibeş, ‘Kocaeli için hep bir ve beraberiz. 
Kocaeli Ticaret Odasının kentimizin ticaretinin ekonomisinin 
gelişmesi yararı için yaptığı çalışmaları izliyoruz. Bu 
çalışmalara siyaset kanadından yapılacak ne varsa bir 
sizlerin yanındayız’ dedi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, başta Tüpraş Genel Müdürlüğü taşınması konusu 
olmak üzere kent ekonomisinin ve ticaretinin gelişmesi için 
gerekli çalışmaları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz’ dedi. Genel 
ekonomik konuların değerlendirildiği ziyarette Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet 
Ellibeş, kentin ortak çıkarları için işbirliği yapma kararı aldılar.

Odamız, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile pro-
tokol imzaladı. Yapılan protokole göre;  Odamız üyelerinin, birinci 
derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans 
veya Önlisans programlarına Üniversiteye kayıt yaptırmaları 
halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu 
sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır.
Bu protokol kapsamında lisans ve önlisans programlarına
kayıt hakkı elde eden üyelere, birinci derece yakınlarına ve eşlerine
ahilik bursu, Odamızdan alacakları güncel tarihli yetki 
belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik
yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili
Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı
belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanır. 

2019-2020 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran 
öğrenciler için geçerli olacak bu protokol çerçevesinde Odamız 
üyelerine, üyelerin birinci derece yakınlarına ve eşlerine sağlanan 

imkânlar, kayıt hakkı elde edenlerin Lisans ve Önlisans program 
ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuranların 
programa kabulü vb. konularda KTO Karatay Üniversitesi Lisans 
Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Üniversitenin 
ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat uygulanır.

Kanada – Ülke Etüdü

Coğrafi yapısından dolayı nüfusun dağınık olduğu Kanada’da kentleşme oranı oldukça yüksektir. Ülke dünyanın nüfus yoğunluğu 
en düşük olan ülkelerinden biridir. Yaklaşık 202 bin kilometre ile dünyanın en uzun kıyılarına sahip ülkesi olan Kanada’nın 
yüzölçümü, dünya toplam yüzölçümünün %7’sini, Amerika kıtasının ise yaklaşık %41’lik kısmını oluşturmaktadır. 

Kanada’nın tüm bölgelerinde madencilik ve ormancılık çok büyük önem taşımaktadır. Kanada maden, minareller bakımından da 
dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Dünyanın en büyük Potas üreticisidir. 2009 yılına kadar dünyanın en büyük uranyum 
üreticisi olan Kanada, bu yıldan sonra Kazakistan’ın devreye girmesiyle dünya uranyum üretiminde de 2. sırada yer almıştır. 
Bunların haricinde kömür, nikel, titanyum konsantresi, alüminyum, demir cevheri, çinko, bakır, altın, kurşun, molibden ve elmas 
üretiminde de dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır.

IMF 2017 verilerine göre Kanada yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın 10. büyük ekonomisidir. Kuzey Amerika pazarı 
ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi gören stratejik pozisyonu ile Kanada, dünyanın en büyük dokuzuncu 
tüketim pazarıdır. ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA)[1] sayesinde 443 milyonu aşan 
bir tüketici kitlesine ulaşma imkanı sağlamanın yanı sıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde gelen en dinamik 
ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Kanada, Ticaret Bakanlığımız tarafından da 2018-2019 döneminde öncelikli 
Ülkelerden birisi olarak belirlenmiştir. 

2018 yılında ülkeye ihracatımız %21,6 artarken, ülkeden ithalatımız %8,6 daralmıştır. Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ticaret 
hacmi, mevcut ekonomik ve ticari potansiyelinin altında seyretmekle beraber istikrarlı bir artış eğilimi göstermektedir. Türkiye’nin 
Kanada’ya ihracatının yaklaşık %85’i sanayi, %15’i tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatında 
fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, zeytinyağı ve kuru incir, sanayi ürünleri ihracatında ise otomotiv ana ve yan sanayi, gemi inşa sanayi, 
inşaat malzemeleri (başta mermer, karolar olmak üzere), hazır giyim ve ev tekstili ürünleri ön plana çıkmaktadır. 

Kanada’dan ithalatımıza bakıldığında ise, ülkemizin genel ithalat yapısına paralel bir yapı gözlemlenmekte olup, genellikle ham 
madde ve yarı mamul ürünler ön plana çıkmaktadır. Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ticaret hacmi, mevcut ekonomik ve ticari 
potansiyelinin altında seyretmekle beraber istikrarlı bir artış eğilimi göstermektedir

HABERLER
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Temmuz 
ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı %46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 
Temmuz ayında %70 iken, 2019 Temmuz ayında %82,6’ya yükseldi.

İhracat %7,9 arttı, ithalat %8,5 azaldı

Dış ticaret açığı %46,9 azaldı

Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2019 Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2019

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %15,2, ithalat %4,6 
arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, 
ithalat %9,1 azaldı.

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Temmuz ayında 1 milyar 379 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 91 milyon dolar 
ile Birleşik Krallık, 770 milyon dolar ile Irak ve 741 milyon dolar ile Fransa takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Temmuz 
ayında 2 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 663 milyon dolar ile 
Çin ve 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3’tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,1’dir. Temmuz ayında 
yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %17,1’dir.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 80,7 iken, Ağustos ayında %7,9 oranında artarak 87,1 oldu. Ekonomik güven 
endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3 değerine, reel kesim güven endeksi 102,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 
89,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 15 milyar 896 milyon 
dolar, ithalat ise %8,2 azalarak 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%82,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %15,2 arttı

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

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

Ekonomik güven endeksi 87,1 oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 15 milyar 896 milyon dolar oldu

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ağustos 2019

İnternet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %75,3 oldu. Bu oran bir önceki yıl %72,9’du. İnternet kullanım 
oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %81,8 iken kadınlarda %68,9 oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre hanelerin %88,3’ünün evden İnternete erişim imkânına 
sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda %83,8 idi.

İnternet kullanan bireylerin oranı %75,3 oldu

Evden İnternete erişim imkanı %88,3’e ulaştı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2019

Temel göstergeler, 2009-2019
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Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 83,5 iken, Ağustos ayında %6,7 oranında 
artarak 89,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi 
endeksleri sırasıyla %7,7, %8,7 ve %4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 değerlerini aldı.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %67,2’si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bunu %31,7 ile seyahat ile ilgili diğer 
faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), %27,4 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler, %26,9 ile ev eşyası (tüketici 
elektroniği hariç), %20,3 ile elektronik araçlar ve %20,2 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) takip etti. 

İnternet üzerinden en çok satın alınan ürün grupları erkeklerde giyim ve spor malzemeleri (%57,2), seyahat ile ilgili diğer 
faaliyetler (%37,7) ve elektronik araçlar (%30,2) iken, kadınlarda giyim ve spor malzemeleri (%79,6), gıda maddeleri ile günlük 
gereksinimler (%29,5) ve seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (%24,2) oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında %5,1 oranında artarak 95 oldu. 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %7,2 ve 
%10 artarak 85,5 ve 94,9 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %0,5 azalarak 104,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 52,4 iken, Ağustos ayında %6 oranında artarak 
55,5 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi 
endeksleri sırasıyla %7,5 ve %5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı.

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2019 yılında %87,9 oldu. Buna göre hanelerin %49,1’i sabit genişbant 
bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken, %86,9’u mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim 
sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl %82,5 olarak gözlendi.

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2018 yılı Nisan ayı ile 
2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı 
%51,2 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde %45,6 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden 
bilgi edinme %45,8 ile ilk sırayı aldı. 

Hizmet sektörü güven endeksi 89,1 oldu

İnternetten en çok %67,2 ile giyim ve spor malzemesi satın alındı

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 oldu

İnşaat sektörü güven endeksi 55,5 olduGenişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı %87,9 oldu

Her iki kişiden biri e-devlet hizmetlerini kullandı

Sektörel Güven Endeksleri, Ağustos 2019

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ağustos 2019

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2019
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FUAR TAKVİMİ FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

12.09.2019

19.09.2019

19.09.2019

26.09.2019

15.09.2019

21.09.2019

22.09.2019

29.09.2019

Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve 
Elektrikli EvGereçleri

Coğrafi İşaretli Ürünler

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı 
Teknolojileri

Güzellik & Bakım, Saç, Kozmetik, Spa & 
Wellness ve Parfümeri Fuarı

30.Uluslararası Züchex,Ev 
ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi ve Fuarı

Sign İstanbul-201921.
Uluslararası Endüstriyel 
Reklam ve Dijital Baskı 

Teknolojileri Fuarı

Güzellik & Bakım - 31. 
Güzellik & Bakım, 

Profesyonel Kozmetik Ve 
Saç, Spa & Wellness Ürün 

Ekipmanları Fuarı

İSTANBUL

ANKARA

ANKARA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

13.09.2019

14.09.2019

18.09.2019

25.09.2019

15.09.2019

18.09.2019

22.09.2019

28.09.2019

HAZIR GİYİM

SAĞLIK, MEDİKAL EKİPMANLAR

DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT

İLAÇ, ECZACILIK, MEDİKAL

DESIGNERS AND AGENTS

37th Congress of the 
European Society of 

Contract and Refractive 
Surgeons 2019 (ESCRS 

2019)

SEPTEMBER HONG 
KONG JEWELLERY AND 

GEM FAIR 2019

EXPOPHARM 2019

ABD - NEW 
YORK

FRANSA-
PARİS

ÇİN - HONG 
KONG

ALMANYA-
DÜSSELDORF

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

İSTANBUL
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Bitkisel ve Hayvansal Üretim ile Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri

Gıda Ürünlerinin İmalatı

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalat

Rus «ARS-ROS» Şirketi Türk pazarına tarım ürünleri tedarik etme isteğinde bulunmuştur. 
Şirketin iletişim bilgileri Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden öğrenilebilirsiniz

Ayrıca TOBB2B sitesine üye olarak da bilgi alabilirsiniz.

İŞBİRLİKLERİ

Rus ‘A Mega’ Şirketi üretmiş olduğu ürünleri Türk pazarına sunma isteğinde bulunmuştur. ‘A Mega’ Şirketi, yem mayaları 
üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Şirket Türk pazarına malını satmak veya Türkiye’de partner bulma niyetindedir. Ayda 
500.000 tona kadar ürün teslim edebilir. 

Şirketin iletişim bilgileri Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden öğrenilebilir.

Ayrıca TOBB2B sitesine üye olarak da bilgi alabilirsiniz.

Rus ‘VMP Holding CISC’ Şirketi üretmiş olduğu ürünleri Türk pazarına sunma isteğinde bulunmuştur. ‘VMP Holding CISC’ Şirketi, 
Metalin korozyona karşı korunma kaplamaları, Beton korozyon korunma kaplamaları, Çelik yapıların yangından korunma 
kaplamaları, Polimer zeminleri ve Epoksi dökme zeminlerinin üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Şirket Türk pazarına 
malını satmak veya Türkiye’de partner bulma niyetindedir. 

Şirketin iletişim bilgileri Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden öğrenilebilir.

Ayrıca TOBB2B sitesine üye olarak da bilgi alabilirsiniz.

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/


