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365 Oda–Borsa’dan Zeytin Dalı 
Harekâtı’na Destek Açıklaması-
Odamızdan Tam Destek

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’ndan
Odamıza Teşekkür

Odamız, Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut’un da 
aralarında bulunduğu TOBB’a bağlı 365 oda ve borsanın 
başkanı ortak bir açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na tam destek verdi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde bir araya 
gelen oda ve borsaların Harekâta ilişkin ortak açıklaması şöyle: 
“Türkiye’de iş âlemini temsil eden Oda ve Borsa camiası olarak 
bu ortak açıklamayı yapıyoruz. Bizler ulusal güvenliğimizi 
korumak amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı 
harekâtının, haklı ve meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. 
Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem 
kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör 
koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz.
Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık 
tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse 
beklemesin. Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, 
huzur, güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir. 
Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla devam 

eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütlerini 
de, teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde niyetlerini 
açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet 
ediyoruz. TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimizin, 
devletimizin yanındayız. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, 
huzurunu bozma niyetinde olanların da karşısındayız. 
Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle 
çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan 
çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi 
sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. Türkiye iş dünyası 
olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin 
ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Hayatını 
kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, 
Ordumuzu muzaffer kılsın.Yar ve yardımcımız olsun.”

Odamızın da iştirakçisi olduğu Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri (GTİ) AŞ’nin Genel Kurulu, TOBB Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut’un da katıldığı genel kurulda, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, GTİ’nin gerçekleş-
tirdiği başarılı çalışmalarda emeği geçenlere te-
şekkür etti.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dış ticaretinin yarısının 
kara gümrük kapılarından yapıldığını ama yıllarca 
Gümrük kapılarına yatırım yapılmadığı için, kötü 
koşullardan dolayı bir sürü problem çıktığını ve ek 

maliyetlere neden olduğunu söyledi.
Bu sıkıntıyı üyelerinin çektiğini ifade eden Hisarcık-
lıoğlu, “Sınır kapılarındaki güvenlik sorunlarından 
dolayı bütün Türkiye çekiyordu. O dönemde hü-
kümetimize dedik ki, ‘verin biz yapalım’. Onlar da 
bu camiaya güvenip verdiler. Biz bu işi hayal edip 
yola çıktığımızda 137 Oda ve Borsamız bizi anladı, 
bu işe emek ve gönül verdi. Yine kültürümüzde bir 
söz var: ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap 
vardır’ Bu birlik-beraberlik olunca bereket de gel-
di” diyerek, Odamızın da aralarında bulunduğu iş-
tirakçi odalara teşekkür etti.
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Mobilya Sektörü Meclis 
Çalıştayı Odamızda
Gerçekleşti

Odamızın UGE Eğitimleri 
Hız Kesmiyor

Odamızın meclis çalıştayları mobilya sektörüyle devam 
etti. Sektörün sorunlarına, sektör temsilcileriyle birlikte 
çözüm üretmek amacıyla düzenlenen çalıştay, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın ev 
sahipliği ve moderatörlüğünde; Türkiye Mobilya Meclisi 
Başkanı Ercan Ata’nın sunumları, Odamız Meclis Üyesi 
Murat Barış, 5. Meslek Komitesi Başkanı Şaban Kulaksız 
ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcımız Volkan Yılmaz, Kocaeli’nin mobilya sek-

töründe en fazla istihdam sağlayan ilk 10 şehir arasında 
yer aldığını ifade etti. Türkiye Mobilya Meclisi Başkanı Ata 
da konuşmasına, ‘Mobilya sektöründe ne durumdayız?’ 
konulu sunumuyla başladı. Mobilya sektörünün yıllık top-
lam cirosunun 12 milyar dolar civarında olduğunu ancak 
kayıt dışı üretim nedeniyle bu rakamın 5,5 milyar dola-
rının resmiyete yansıdığını ifade eden Ata, bu sebeple 
Türkiye’nin mobilya üretiminde dünya sıralamasında 13. 
sırada yer aldığını söyledi. Ata, mobilyacıların yurtdışında 
katılabilecekleri fuarlarla ilgili de bilgi verdi. Sunumların 
sonunda katılımcıların görüşleri alındı.

“Yeni Moda Dünyasını Keşfet” 
Erasmus+ Programı’nın Proje
Ortaklarını Odamızda Ağırladık

Odamızın, ilimize yeni girişimciler kazandırmak amacıyla 
düzenlediği Sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. İlginin yoğun 
olduğu eğitimlerin Dr. Ahmet Şen’in sunumuyla gerçek-
leşen 22- 31 Ocak 2018 Grubu dersleri başarıyla tamam-
landı. Eğitimde ayrıca, satış stratejileri konusu sunum 
olarak girişimci adayları tarafından uygulamalı olarak 
yapıldı. Eğitimlerin sonunda Kredi Garanti Fonu İzmit 
Şube Müdürü İbrahim Sinan Aklar Kredi Garanti Fonu, 
KOSGEB personeli Yusuf Aktaş da 2018 yılı Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi değişiklikleri hakkında bilgiler sundu.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörü ol-
duğu “Yeni Moda Dünyasını Keşfet” Erasmus+ Prog-
ramı’nın açılış toplantısı 6-10 Şubat 2018 tarihleri 
arasında Kocaeli’de gerçekleştirdi. Toplantı için Po-
lonya (Akademia Nuak University), İspanya (PYMEV), 
Avusturya (BEST Institut GmbH), İtalya (ISTITUTO DEI 
SORDI DI TORINO), Romanya (INITIATIVE DE ANTREP-
RENORIAT SI DEZVOLTARE) ve İspanya’dan (EGES-
TIONPYME) gelen 9 katılımcı, Odamızı ziyaret ederek, 
Meclis Başkanımız Akın Doğan tarafından ağırlandı.

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Akmanşen, İzmit Terziler Odası Başkanı Şaziye Kah-
rımanlı, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işadamları 

Engin Uçar, İrfan Öge, Hakan Aydınoğlu, Hamza Bostan 
ile proje ortaklarının da yer aldığı ziyarette, heyeti ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Meclis Başka-
nımız Akın Doğan, programın tüm ülkelere hayırlı olma-
sını dileyerek İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü kutladı.
Bu proje sonunda, küresel rekabet gücü sağlayan uy-
gulamaların ve tekstil teknolojilerinin ortaya konması, 
uyarlanması ve kullanımını sağlamak, sektörel ve sek-
törler arası bilgi alışveriş ağının ve işbirliklerinin güç-
lendirilmesini sağlamak, küresel eğilimler doğrultusun-
da moda/marka ve dağıtım kanalları oluşturmak, çok 
amaçlı-işlevli akıllı ve katma değeri yüksek ürünlerin 
ve yeniliklerin sunumunu, çevreyi koruyarak ve yüksek 
teknoloji kullanımını artırarak sağlamak hedefleniyor.
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Usta Gazeteci Çiğit’e
‘Geçmiş Olsun’ Ziyareti

MİA Projesi Değerlendirme 
Toplantısı Odamızda
Gerçekleştirildi

İlimizin duayen gazetecilerinden, Özgür Kocaeli Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit geçtiğimiz 
ay geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası bypass ameliyatı-
na alınmış ve istirahat döneminin ardından sağlığına 
kavuşmuştu. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Gezer, Vol-
kan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cafer Kozluca, 
Mehmet Akif Şen ile birlikte, İsmet Çiğit’i Özgür Kocaeli 
Gazetesi’nde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini 
iletti. Çiğit, Odamız heyetine ziyaret için teşekkür etti.

Odamız, halen % 57’si üretim, % 7’si de ticari faaliyetler 
için kullanılan 465 hektarlık alanda Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilecek olan MİA Projesi’yle ilgili 2 
oturumdan oluşan değerlendirme toplantısı düzenledi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un Meclis 
Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cılarımız Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcımız 
Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Hasan Kanca, 
Yusuf Ziya Uludüz, Cafer Kozluca, Zihni Yılmaz ve meclis 
üyelerimizle birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak detaylı 
sunum yaparken; İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube 
Başkanı- Odamız Meclis Üyesi Tolga Ok, İzmit Sanayi Site-

si Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Odamız Meclis 
Üyesi- Harita Mühendisi Yusuf Özdemir, Mimar Oğuzhan 
Dişbudak, Şehir Plancısı Ogün Karagöz, Başiskele Kü-
çük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Malkoç, 
KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı Birol Öztürk yer aldı.
Toplantının ikinci bölümünde MİA Projesi içinde yer 
alan ticari kooperatiflerin başkanları ve konunun uz-
manlarıyla görüş alışverişi gerçekleştirildi. Toplantıyı 
değerlendiren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, MİA Projesi’nin uygulanmasında hassas davra-
nılması gerekliliğine vurgu yaparak, “Merkezi İş Alanı 
Projesi, kentimizin geleceğine yeni bir vizyon kazandıra-
cak, ilimizi diğer şehirlerarasında öne çıkartacak, özel-
likle ticari yönden çağ atlatacak bir projedir” dedi.

Odamızdan Panama’ya Davet

Odamız, Deniz Ticaret Odası’nın ‘Panama- Türkiye 
Denizcilik ve Ekonomik İlişkiler’ konulu paneli için 
Panama İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio 
Nunez’i ağırladı. Panelin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Yılmaz, ilimizin dünya deniz ticaretine önemli 
katkısına vurgu yaptı. Akabinde katılımcılara Kocae-
li’nin sektörel tanıtım filmi izletildi.
Panama İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio 
Nunez, dünyada yaklaşık 223 milyon ton yükün 
panama bayrağı altında yer değiştirdiğini vurgula-
dı. Armatörlerin vergi muafiyeti nedeniyle Panama 
bayrağını tercih ettiğini ifade eden Nunez, “Panama 
bandırasına sahip armatörlere ve gemi sahiplerine 
milliyet sınırlaması getirilmez. Güvenilir ipotek kar-
şılığı ile bankalardan kredi alınabilir. Vergi muafiyeti 
sunulur” dedi.

Panelin devamında Panama İstanbul Başkonsolo-
su Andres Gregorio Nunez ve Deniz Ticaret Odası 
Kocaeli Şubesi heyeti, Odamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. Başkonsolos Nunez 
ve heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Başkan Bulut, Panama’nın coğrafi konumu-
nun Türkiye ile benzerlikler taşıdığını ifade ederek, 
iki ülke arasında özellikle deniz ticareti konusundaki 
işbirliğinin daha da artmasını arzu ettiklerini belirtti. 
Kocaeli Ticaret Odası olarak, Türkiye-Panama ara-
sındaki ilişkilerin daha da ileri götürülmesi amacıyla 
girişimde bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını 
söyleyen Başkan Bulut, bu ilişkilerin ilk adımı olarak 
Panamalı yatırımcıları 21-25 Mart 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fua-
rı’na davet etti.

HABERLER HABERLER
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Slovakya-İnternet
Dolandırıcılığı Hakkında
Üyelerimizin Dikkatli
Olmaları Önem Taşımaktadır

KOSGEB KOBİ Teknoyatırım 
Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

ABD/Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi

TOBB tarafından bildirildiği üzere, Bratislava Ticaret Müşa-
virliği’nden alınan bir bilgiye istinaden Türkiye’deki firmalar 
tarafından yapılan bazı başvurularda; internet dolandırıcıları 
tarafından Slovakya’da bulunan bazı bankaların hesaplarının 
kullanıldığı bildirilmektedir. Aynı zamanda bu firmaların ticari 
faaliyete konu ödemeleri için Slovakya’daki banka isim ve he-
sap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi 
elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğra-
dıkları belirtilmektedir. 

Yazıda devamla, firmaların Slovak firmalarıyla aralarındaki öde-
melerinde sadece elektronik posta aracılığıyla iletişim kurul-
mamasının, mutlaka ilgili firmayla ve/veya bankayla temasa ge-
çilerek teyit edilmesinin bu mağduriyetlerin önüne geçilmesini 
teminen büyük önem taşıdığı bildirilmektedir. İlgili üyelerimizin 
bu konuda dikkatli davranmaları önem taşımaktadır. 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen 
yazıda; ABD Kongresi yetkisinde olan ABD Genelleştirilmiş Ter-
cihler Sistemine (GTS) ilişkin yasanın 31 Aralık 2017 tarihinde 
sona ermesi nedeniyle konu hakkında yeniden yasal düzenle-
me yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda, GTS yetkisinin bahsi geçen Kongre tarafından geriye 
dönük olarak çıkartıldığı ve GTS kapsamında tanınan tavizlerin 
geçmişe teşmil ettiği açıklanmış olup, GTS’nin uygulanmadığı 
dönemde ödenmek zorunda kalınan gümrük vergilerinin iade 
edilebildiği kaydedilmiştir.

İlgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün 
teslim evrakında (CBP Form 7501) ‘A’ işaretinin eklenmeye de-
vam edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından, Fas hükümetinin 12 Ocak 2018 
tarihinde yaptığı açıklama kapsamında, Fas’ta sabit kur rejimi-
nin 15 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı ve bu kur rejimi 
değişikliğinin kademeli olarak gerçekleştirileceği bildirilmekte-
dir.

Buna  göre; 

% + 0.3 ile % – 3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen 
Fas Dirhemi’nin 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren % + 2.5 ile 
% – 2.5 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verileceği ve bu 
limitlerin üzerindeki kur hareketlerine ise Fas Merkez Banka-
sının müdahale edeceği belirtilmektedir. Fas Dirhemi’nin dal-
galanacağı bant genişliği zaman içerisinde (10-15 yıl) artırılarak 

esnek kur rejimi hedeflendiği belirtilmektedir.

IMF ve Fas hükümeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamala-
ra göre, kur rejimi değişikliği; Fas ekonomisinin uluslararası 
ekonomiye uyumu, daha rekabetçi bir hale gelebilmesi ve dış 
şoklara karşı direncinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiği 
belirtilmektedir.

Ayrıca, yapılan açıklamalarda Fas Dirhemi’nin serbestleştiril-
mesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı 
çok sınırlı bir şekilde etkileyeceği ve herhangi bir devalüasyon 
beklentilerinin olmadığı ifade edilmekte olup, Fas Merkez Ban-
kası’nın piyasadaki likiditenin sağlanması için döviz piyasasına 
sınırlı müdahalelerinin devam edeceği belirtilmektedir.

Fas’a İhracat Yapan
Üyelerimizin Dikkatine !!!

Programın Amacı
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faali-
yetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, 
ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pa-
zarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için 
işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının destek-
lenmesidir.

Başvuru Koşulları
İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek 
Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen 
alanlarda yer alan;
1.KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla ku-
rulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen 
ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
2.Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/
bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve ye-
nilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
3.Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmele-
rin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonu-
cunda ortaya çıkan,
4.Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyet-
leri sonucunda ortaya çıkan,

5.Patent belgesi ile koruma altına alınan,
6.Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
7.Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya 
kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işlet-
meler yararlanır.

Proje Süresi
Yatırım projesinin en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya ka-
dar ek süre verilebilir.

Desteklenecek Sektörler
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji sektörlerinde yer alan tekno-
lojik ürünler 

Destek Üst Limiti Program kapsamında verilecek desteklerin 
toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir.
Geçici Madde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik 
Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Araştırma-Ge-
liştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Progra-
mı-Endüstriyel Uygulama Programından yararlanan işletmeler 
farklı bir teknolojik ürün için bu destek programından yarar-
lanabilir.

Sanayide Teknolojik Dönüşüm Politikası çerçevesinde <<İthal 
bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretimi desteklene-
cektir.>> eylemi çerçevesinde imalat sanayisinin ihtiyaç duy-
duğu ithal ara malların ülkemizde üretilmesini sağlayacak cari 
açığın azaltılması amacıyla Bakanlığımız tarafından çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ürün bazında ithalat 
ve ihracat oranları kıyaslanarak cari açığın azaltılmasına etki 
edecek ürünlerin kısa, orta ve uzun vadede üretilebilme po-
tansiyeli araştırılmış olup çalışmanın sonucunda yatırımı des-
teklenecek stratejik ürünler belirlenecektir.

Programın amacı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yetenek-
lerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yer-
lileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık 
Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin 
üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanı-
mı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının 
desteklenmesidir.
Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 
Başvuru dosyası, Ön Değerlendirme ve Teknik-Mali Raporlar 
en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Uygulama Birimi tara-
fından KOSGEB Başkanlığına gönderilebilecektir. Kurul De-
ğerlendirmesi 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir.

Hedef Ürünler
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzeme-

lerin imalatı
23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma 
sanayi ile işbirliği yapılması halinde)
25.40 - Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27- Elektrikli teçhizat imalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı rö-
mork) imalatı
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
32.50- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı sektör-
lerinde yer alan ürünler

KOBİ’ler bu programa;
-Münferiden,
-Büyük işletmelerle,
-KOBİ’ler kamu kurum/kuruluşu, meslek kuruluşu ile çalışan 
sayısı ya da mali bilanço/net satış hasılatı başvuru sahibi işlet-
meden büyük işletmeler gibi paydaşlarla da iş birliği yaparak 
projeye başvuruda bulunabilirler. Paydaş ya da büyük işletme 
ile iş birliği yapıldığı durumlarda birden fazla işletme projeye 
ortak olabilir
Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon lira-
ya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli 
olmak üzere % 100 destek sağlanacaktır.
Destek Unsurları  Makine-teçhizat desteği, Yazılım gideri des-
teği, Personel gideri desteği, Bilgi Transferi desteği, Test-A-
naliz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği, Hizmet alımı 
desteği 
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Arnavutluk Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2017
Avrupa’nın güneydoğusunda, Balkan yarımadasının batısında 
yer alan Arnavutluk, kuzey ve kuzeydoğuda Karadağ (172 km), 
Kosova (115 km), doğuda Makedonya (151 km), güney ve gü-
neybatıda Yunanistan (282 km) ile komşudur.
28.748 km2’lik yüzölçümü ile Avrupa’nın en küçük ülkelerin-
den biri olan Arnavutluk’un kara sınırları uzunluğu 720 km’dir.        
Arnavutluk, ortalama 76,3 olan yaşam süresi ile Balkanlarda 
Yunanistan’ın ardından gelmektedir. Nüfusunun yaş ortala-
ması 32,5 olan (erkeklerde 32.1 – kadınlarda 33) Arnavutluk; 
Avrupa standartlarına göre genç bir nüfus yapısına sahiptir.
Arnavutluk, modern bir açık pazar ekonomisine sahip geliş-
mekte olan bir ülkedir. Arnavutluk, küresel finansal krizin ilk 
dalgalarını aşmayı başarmış, ancak krizin olumsuz etkileri 
önemli bir ekonomik yavaşlamaya neden olmuştur. 2014’ten 
bu yana Arnavutluk ekonomisi düzenli olarak gelişmekte ve 
2017’de ekonomik büyüme% 3.8’e ulaşmıştır. Ancak, Yuna-
nistan, İtalya ile yapılan ticaret, havale ve bankacılık sektörü 
arasındaki bağlar, Arnavutluk’u muhtemel borç krizlerinin ve 
euro bölgesindeki zayıf büyümenin etkilerine karşı savunma-
sız bırakmıştır. 
Arnavutluk’ta makroekonomik istikrarın sağlanması ve büyü-
menin sürdürülmesi konusunda aksaklıklar bulunmaktadır. 
Artan dış ekonomik ve ticari ilişkileri ve yabancı yatırımların et-
kisiyle ekonomik alanda bir dönüşüm süreci yaşayan Arnavut-
luk’ta mali konsolidasyonun sürdürülmesi, kayıt dışı ekonomi-
nin denetim altına alınması, üretimin arttırılması ve istihdamın 
yükseltilmesi ile iş ortamının düzeltilmesi yönündeki çabalar 
yeterince sonuç vermemektedir.
Arnavutluk’taki yabancı yatırımlar ulaşım ve enerji alanındaki 

altyapı projelerine odaklanmaktadır. Berlin Süreci kapsamın-
da, ülkedeki ulaşım ağının genişletilmesi projelerinde artış 
olması ve havaalanı inşaat projelerine başlanması öngörül-
mekte, söz konusu projelerin ekonomik büyüme ve istihdama 
ivme kazandırması beklenmektedir. Hükümet, mali ve yasama 
reformları yoluyla iş ortamını iyileştirmek için iddialı bir prog-
rama başladığından, son yıllarda doğrudan yabancı yatırım 
artışı önemli ölçüde artmaktadır. Hükümet, lisans gereksinim-
lerinin ve vergi kanunlarının basitleştirilmesine odaklanmış 
ve ek mali ve teknik destek için IMF ile yeni bir düzenleme 
yapmıştır. 
Arnavutluk’ta demokratik rejime geçişle birlikte, Türkiye ile ikili 
ilişkilerin örnek düzeyde geliştiği, buna paralel olarak, iki ülke-
nin, bölgesel sorunlar konusunda da görüş birliği içinde oldu-
ğu ve uluslararası kuruluşlarda dayanışma içinde bulunduğu 
görülmektedir.
Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin hacmi izlendiğinde, 
mevcut dış ticaret hacminin, var olan potansiyele kıyasla ol-
dukça düşük düzeyde seyretmekte olduğu gözlenmektedir. 
Bu durumun iki ülkeyi de ilgilendiren çeşitli sebepleri bulun-
makla birlikte en önemli sebebi, 50 yıla yakın bir süre baskıcı 
bir rejimle yönetilen ve kapalı bir ekonomiye sahip olan Arna-
vutluk’un, batılı anlamda bir özel sektöre ve yabancı yatırım-
ların güvenliği açısından sorunsuz bir sisteme henüz kavuşa-
mamış olmasıdır.

* Detaylı bilgiye Odamız Araştırma ve Dış Ticaret
   Servisinden ulaşabilirsiniz

İhracat birim değer endeksi %5,4 arttı
İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %5,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve tütünde %1,5 ve ham maddelerde (yakıt hariç) 
%3,4 azalırken, yakıtlarda %13,6 ve imalat sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) %5,9 arttı.
 
İhracat birim değer endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrek-
te bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %4,2 art-
tı. Endeks, 2017 yılında bir önceki yıla göre %1,5 arttı. 

İthalat birim değer endeksi %10,9 arttı
İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %10,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve tütünde %1,3, ham maddelerde (yakıt hariç) 
%14,9, yakıtlarda %26,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tü-
tün hariç) %7,2 arttı.
 
İthalat birim değer endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrek-
te bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %9,8 art-
tı. Endeks, 2017 yılında bir önceki yıla göre %7,5 arttı. 
 

İhracat miktar endeksi %3 arttı
İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre %3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde %7,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,8 
ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,8 artarken, 
yakıtlarda %26,6 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki 
yılın dördüncü çeyreğine göre %5,1 arttı. Endeks, 2017 yılın-
da bir önceki yıla göre %8,8 arttı.

İthalat miktar endeksi %13,1 arttı
İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %13,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve tütünde %68,2, ham maddelerde (yakıt hariç) 
%10,8, yakıtlarda %6,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tü-
tün hariç) %13,2 arttı.
 
İthalat miktar endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki 
yılın dördüncü çeyreğine göre %12,9 arttı. Endeks, 2017 yılın-
da bir önceki yıla göre %9,5 arttı.
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Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde oldu
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-Ü-
FE) ile indirgendiğinde %5,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile 
indirgendiğinde ise %5,60 oranlarıyla BIST 100 Endeksi’nde 
gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın 
%2,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %0,83 ve Euro 
%0,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi 
(brüt) %0,10 ve Amerikan Doları %2,74 oranında yatırımcısına 
kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %2,20, DİBS 
%0,80 ve Euro %0,15 oranında reel getiri sağlarken, mevduat 
faizi (brüt) %0,13 ve Amerikan Doları %2,77 oranında yatırım-
cısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile in-
dirgendiğinde %5,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,57 
oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım 
aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,31, TÜFE 

ile indirgendiğinde ise %2,19 oranında yatırımcısına en çok 
kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgen-
diğinde %6,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,00 oranında 
yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise 
%5,09 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı 
oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 
Endeksi’nde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde 
BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,60, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise %30,68 oranında yatırımcısına en fazla 
reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde %10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,79 
oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ocak 2018

Perakende Satış
Endeksleri, Aralık 2017

Sanayi Üretim Endeksi, 
Aralık 2017

Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış ha-
cim endeksi, Aralık 2017 [2010=100]

Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre 
%5,4 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış 
hacmi 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
%5,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,2, gıda 
dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,8, otomotiv yakıtı satışları 
%18,2 arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %0,8 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla 
perakende satış hacmi 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya 
göre %0,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,7, 
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1 azalırken otomotiv 
yakıtı satışları %5,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende 
satış hacim endeksi, Aralık 2017 [2010=100]

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 
arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı 
ayına göre %14, imalat sanayi sektörü endeksi %8,9 ve elekt-
rik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi %5,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sek-
törleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Aralık 
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
aya göre %2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 artar-
ken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi %1,1 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,9 arttı

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2018
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde oldu

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-Ü-
FE) ile indirgendiğinde %5,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile 
indirgendiğinde ise %5,60 oranlarıyla BIST 100 Endeksi’nde 
gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın 
%2,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %0,83 ve Euro 
%0,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi 
(brüt) %0,10 ve Amerikan Doları %2,74 oranında yatırımcısına 
kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %2,20, DİBS 
%0,80 ve Euro %0,15 oranında reel getiri sağlarken, mevduat 
faizi (brüt) %0,13 ve Amerikan Doları %2,77 oranında yatırım-
cısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indir-
gendiğinde %5,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,57 oranıyla 
yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olur-
ken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,31, TÜFE ile indirgen-
diğinde ise %2,19 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren 
yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgen-
diğinde %6,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,00 oranında 
yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise 
%5,09 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı 
oldu.
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FUAR TAKVİMİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Başlıca yurtiçi fuarlar

06.03.2018

08.03.2018

13.03.2018

15.03.2018

07.03.2018

11.03.2018

11.03.2018

18.03.2018

18.03.2018

10.03.2018

Samsun 3.Mobilya
Dekorasyon Fuarı 2018

Kayseri Tarım Fuarı 2018  
Kayseri Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı Türk Dünyası ve Akra-
ba Toplulukları Tarım Fuarı

Antalya Otoshow 2018

2.İstanbul Hırdavat Fuarı

FETEX 2018   8.Fethiye Tu-
rizm, Turizm Tedarikçileri ve 

Yiyecek İçecek Fuarı

Mobilya, Dekoras-
yon, Aydınlatma, Ev 
Tekstili ve Aksesu-

arlar  

Tarım ve Hayvancılık

Otomobil, Ticari 
Araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet ve Aksesu-

arları

Hırdavat Ürünleri ve 
Teknolojileri

Fethiye Turizm, 
Turizm Tedarikçileri 
ve Yiyecek, İçecek 

Mobilya, Dekorasyon, Aydın-
latma, Züccaciye,  Ev Tekstili, 
Ev Elektroniği ve Aksesuarlar

Tarım, Tarım Teknolojileri, 
Seracılık, Hayvancılık, Tohum-

culuk, Tavukçuluk, Süt En-
düstrisi, Fidancılık,Gıda, Süs 
Bitkileri, Bahçe Ekipmanları

Otomobil, Ticari Araçlar, 
Motosiklet, Bisiklet ve Akse-

suarları

Hırdavat, Nalburiye, Ürün-
leri, Aletleri, Makineleri, 

Aksesuarları

Turizm Sektöründeki Ekip-
man, Servis Malzemeleri ve 

Yiyecek İçecek

Samsun

Kayseri

Antalya

İSTANBUL

Muğla

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

Başlıca yurtdışı fuarlar

02.03.2018

13.03.2018

16.03.2018

07.03.2018

05.03.2018

15.03.2018

18.03.2018

10.03.2018

TRANOİ FEMME 
(WOMENS’)

LogiMAT

AGROTECH

BULGARIA BUIL-
DING WEEK

HAZIR GİYİM

Elleçleme ve Depo-
lama Teknolojileri, 
Antrepo Ekipman-

ları

TARIM, TARIM MAKİ-
NELERİ

YAPI, YAPI MALZE-
MELERİ

DİJİTAL BASKI, TABELA, REK-
LAM ÜRÜNLERİ

DOĞAL VE SUNİ DERİ VE 
KİMYASALLARI

TARIM, TARIM MAKİNELERİ

HAZIR GİYİM, KONFEK-
SİYON, AKSESUAR VE 

AYAKKABI

FRANSAPARİS

AlmanyaStuttgart

POLONYAKIELCE

BULGA-
RİSTANSOFYA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ÜLKEŞEHİR
BAŞLICA ÜRÜN

HİZMET GRUPLARI

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

Elbise ve Ayakkabı konularında hizmetler

Gıda Maddeleri ve İçecekler konularında hizmetler

PAKİSTAN
•201800002-- İşbirliği 
•Kayıt Tarihi: 02.01.2018 
•Firma Adı: Aim Global Pakistan 
•Adres: Flate 106, Floor GF-1 Centaurus, 
Islamabad, Pakistan, , 
•Yetkili Kişi: Saif Ul Islam KHAN / Director 
Tel: +92.051.8737965-66; 

•email: saif@aimglobal.com.pk
•web:www.aimglobal.com.pk
•Türkiye’de üretilen ürünleri Pakistan pi-
yasasında en az maliyetle tanıtabilmek 
ve bunu en güzel şekilde organize ede-
bilmek amacıyla “Türk Ticaret Merkezi” 
adlı bir Proje hazırladığı ifade edilen Aim 
Global Pakistan isimli Şirketin Ülkemizde-

ki üreticilerle temas kurmak istediği bildi-
rilmiştir. Marmara Üniversitesi mezunu 
olduğu bildirilen Saif Ul Islam Khan’ın 
Almanya’da yüksek lisans eğitimi aldıktan 
sonra ülkesine döndüğü ve hâlihazırda 
Pakistan’da ticaret ile meşgul olduğu be-
lirtilmiştir.

ŞİLİ 
•201800004-- Alım 
•Kayıt Tarihi: 02.01.2018 
•Firma Adı: EAST-WEST 
•Adres: Tucapel 1082, Concepcion, Chile, 
•Yetkili Kişi: Gürkan Ilgazcan 
•Tel: +56.9.7637 5931; 

•e-mail: gurkan@eastwestchile.cl ; 
•web:www.eastwestchile.cl 
•20 yılı aşkın süredir Şili pazarında çalışan 
ve Türkiye’den hazır giyim, halı, mobilya 
ve ev tekstili ithal eden East-West adlı 
Türk Şirketinin, son 1 yıldır gıda sektörü 
üzerine de yatırım yaptığı ve Ülkemizden 

makarna ithal etmek istediği bildirilmiştir. 
Söz konusu Şirketin, bunun dışında Şi-
li’den ceviz, odun hamuru, lityum karbo-
nat ihraç edebileceği ve yine Ülkemizden 
ayrıca laminant parke ithal edebileceği 
belirtilmiştir.

AVUSTRALYA
•201800005—Alım
•Kayıt Tarihi: 05.01.2018
•Firma Adı: OZZSTAR
•Adres: 9a BOLD ST . Burwood NSW 
2134, , 

•Yetkili Kişi: Tuğba Küçükarslan / Firma 
Sahibi 
•e-mail: ozzstar1@gmail.com ; 
•Avustralya’da online satış platformda 
ticari işlemler yürüttüğünü belirten yurt-
taşımız Tuğba Küçükarslan, Türkiye’den 

kaliteli giyim eşyaları satın almak istedi-
ğini ve bu sebeple ürünlerini Avustralya 
piyasasına sunmak isteyen üretici ya da 
tedarikçi firmalarımızla temas kurmak is-
tediğini bildirmiştir.

NOT: Daha detaylı İşbirliği Tekliflerini;
http://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/isbirilan.php adresinden inceleyebilirsiniz.



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

Karamürsel Temsilciliği

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/


