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KOTO Meclisi yoğun 
gündemle toplandı

Odamız heyeti, Katar’dan 
iş fırsatlarıyla döndü

Odamız aylık olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanımız Akın Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürü Veysi 
Uzunkaya’nın konuk olarak yer aldığı toplantıda, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, aylık faaliyetlerle ilgili kapsamlı 
sunum yaptı.

Toplantı, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’nın ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan faydalanarak haksız yere 
zam yapan işyerlerine yapılan denetimlerin sonuçlarını açıklamasıyla başladı. “Stokçu ve fırsatçılara geçit vermeyeceğiz” 
diyerek sözlerine başlayan Uzunkaya, “Burada ailem ile birlikteyim. KOTO ailemizin bir parçası. Ülke ekonomisine yön veren 
odalar bizim parçamız. Ülkemizde ticaret savaşlarından kaynaklı sorunlar var. Haksız ticaret yapanlar ülkemizi zor duruma 
düşürüyor. Bu tacirlere karşı müdürlüğümüz takipte. Stokçu ve fırsatçılara fırsat vermemek için birlikte çalışmalıyız. Bize 
düşen ne varsa emrinizdeyiz. Ülkemizde ekonomik sorun var ama kriz tellallığına gerek yok.

Ülkemizde hemen hemen çok şükür her şey var. Dürüst ticaret esnafımızı korumak için her türlü tedbiri aldık. Piyasayı birlikte 
düzeltmeliyiz. 130 firmada yapmış olduğumuz denetimde 13 bin 828 üründen 1061’inde haksız ticari uygulamalara yer 
verilmiş. Bunlarla ilgili yaptırım yapmak zorunda kaldık. Her bir esnafımız bizim için önemli bir kutsaldır. Bu ülke yürüyecekse 
sizler yürüyüp,  büyüyecektir. Ülkemizin önünde ki kıymetli hedeflere sizleri bir kenara bırakıp gidilmez. Sizler bu hedefin 
kahramanlarısınız. Ama haksız kazanç ve ticarete de müsaade etmeyeceğiz” dedi. 

Ticaret İl Müdürü Uzunkaya’nun konuşmasının 
akabinde gündem maddelerine geçildi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 1 aylık 
faaliyetlerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirirken, yeni 
meclis üyeleri Coşkun Özşeker ve İbrahim İkiz ilk kez 
kürsüden hitap etti. Odamız Meclis Toplantısı, Meclis 
Divan Katipliği seçimi ile devam etti. 

Meclis üyeleri tarafından bu görev için önerilen Nazan 
Topdemir Bülbül ve Sema Kalafat sandıkta eşit oy 
alınca, kuraya gidildi. Kura sonucunda Sema Kalafat 
katip üyesi seçildi. Her iki adayı da kutlayan Başkan 
Bulut, “Dostluk kazandı” dedi. Meclis Başkanımız 
Akın Doğan da her iki adayı da kutlayarak, seçimin 
sonunda kaybedenin olmadığını ifade etti.

Üyelerine yeni Pazar alanları ve partnerler kazandırmak için Katar’a giden Odamız heyeti, 24-26 Eylül 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirdiği Katar İş Programı, Oda üyeleri için verimli çıktılarla sona erdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar ve Odamız Meclis Üyesi 
İbrahim Atalay’ın yer aldığı Odamız heyeti, programı tamamlayarak ilimize döndü.

Yoğun geçen Katar İş Programı’nın son gününü ülkenin sektör devi şirketlerine ayıran Odamız heyeti, hem Katar’da ticaret 
iklimini yerinde gözlemledi hem de somut işbirliği adımları attı. Heyet, ilk olarak Katar’da faaliyetlerini sürdüren Türk firması 
Zetaş Qatar W.L.L Proje Müdürü Semih Çuhadar ile görüşme gerçekleştirdi. İnşaat ve zemin etüdü alanında faaliyet gös-
teren firmadan Katar’da iş yapma olanaklarıyla ilgili bilgi alan Odamız heyeti, Türk inşaat firmalarının ülkede başarılı işler 
yaptığı bilgisini edindi.
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Heyet, akabinde Katar’ın en önemli ailelerinden birisi olan ve 
bünyesinde 100 firma barındıran Almana Group W.L.L’nin İş 
Geliştirme Müdür Ahmed Ossama ile bir araya gelerek yatırım ve 
ticaret fırsatları hakkında görüşme gerçekleştirdi. İstanbul’da ikamet 
ettiğini söyleyen Ahmed Ossama, Kocaeli’nin ülke ekonomisine 
sunduğu değeri ilgiyle takip ettiğini söyleyerek, ülkesiyle ilgili bilgiler 
paylaştı. Odamız heyeti, Ahmed Ossama’yı Kocaeli’ye davet ederek, 
Kocaeli iş dünyasının ihracat potansiyeliyle ilgili detaylı sunum 
gerçekleştirdi. 

Odamız heyetinin Katar’a düzenlediği iş programı hızlı başladı. 
Programın ilk gününde fuar ziyareti gerçekleştiren heyet, 
ikinci gününde ise Kocaeli iş dünyası için yeni Pazar alanları 
ve partnerler aradı

İl genelinde başlattığı ihracat atağında hız kesmeyen Odamız 
üyeleri için yeni Pazar arayışlarını Körfez ülkeleri içinde kritik 
öneme sahip Katar’da sürdürdü. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Yusuf Ziya Uludüz, Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar ve 
Odamız Meclis Üyesi İbrahim Atalay’ın yer aldığı heyet, iş 
programının ilk 2 gününde verimli görüşmelere imza attı. 

24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Katar İş 
Programı’nın ilk gününde uzun yıllardır Körfez ülkelerinde 
gerçekleştirilen fakat bu yıl ilk kez Katar’da düzenlenen 
Uluslararası İnşaat ve Yapı Malzemeleri (The Big 5 Katar) 
Fuarı’nı ziyaret eden Odamız heyeti, fuara Türkiye’den katılım 
sağlayan 34 firma ile bir araya geldi.

Fuara en çok firmayla katılım sağlayan ülkenin Türkiye olduğu 
bilgisini paylaşan heyetimiz, inşaat, inşaat yapı malzemeleri, 
makine ve ekipmanları ile ilgili son teknoloji ürünleri incelendi. 

Heyet, Katar programının ikinci gününde Türkiye Cumhuriyeti 
Doha Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği’ni ziyaret etti. Doha 
Büyükelçisi Fikret Özer ile bir araya gelen Odamız heyeti, 
burada ülke ekonomisi, mevzuatlar, ikili ticari ilişkiler, fırsatlar 

ve projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Katar’ın 
Türk yatırımcılara sunduğu fırsatlarla ilgili detaylı bilgi alan 
heyet, Katar ile halihazırda süren inşaat sektörü yatırımları 
başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde işbirliği olanakları 
olduğunu tespit etti.
Odamız heyeti akabinde, Katar Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı- Katar İş Konseyi Başkanı Mohammed 
Bin Twar ile bir araya geldi. Katar ekonomisinin tanıtımına 
ve gelişimine önemli katkılarda bulunan Bin Twar, ülkenin 
ekonomik atmosferi hakkında kapsamlı bilgiler verdi. 
Odamızın ziyaretinden çok memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Mohammed Bin Twar ile ortak yapılabilecek işler ile 
ilgili görüşmeler yapıldı. Odamız heyeti, ikili iş görüşmeleri 
organizasyonu ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere 
Mohammed Bin Twar’ı Kocaeli’ye davet etti.

Yoğun geçen günün son görüşmesi, Katar’ın en önemli 
projelerini gerçekleştiren Doğuş İnşaat yetkilileri ile yapıldı. 
Katar’da inşaat sektörünün mevcut durumunu değerlendiren 
heyet, sektör hakkında bilgiler aldı. Kocaelili firmaların 
pazarda yer alabilmesi için elzem olan ticari püf noktaların 
da konuşulduğu ziyarette, Doğu İnşaat yetkilileri, 2022 Katar 
Dünya Kupası hazırlıklarında Kocaelili firmalar için büyük 
fırsatlar oluştuğuna dikkat çekti. Ziyaret, Katarlı firmalarla 
yatırım veya ihracat işbirlikleri yapmak üzere alım heyeti 
ziyaretleri düzenlenmesi konusuyla sona erdi. Odamız heyeti, 
ülkede iş yapan Türk firmalarla ve Katarlı işadamlarıyla yoğun 
görüşmelerine devam ediyor.

Katar İş Programı’nın çok verimli geçtiğini ifade eden Kocaeli Ticaret Odası heyeti, “Üyelerimizin Katar ile iş yapma girişimlerine 
katkı sağlayacak, kılavuz niteliğinde bilgiler ve iş fırsatlarıyla dönüyoruz. Üyelerimizin, Odamızın bu fırsatları üst düzeyde 
değerlendireceğini düşünüyor ve ümit ediyoruz” mesajını verdi. 

Katar’ın fırsatlarını iş dünyası temsilcilerinin 
görüşleriyle tutmaya devam eden Odamız heyeti, 
inşaat, beton işleri ve proje alanında yatırımları 
bulunan Al Wataniye Concrete W.L.L’nin İdari 
Sorumlusu Abdülhamit Cengizhan ile bir araya geldi. 
Son olarak öğleden sonra Katar Türk İşadamları 
Derneği Başkanı Ahmet Başar ve Limak İnşaat 
Katar Ülke Sorumlusu Hamdi Güneş ile toplantı 
gerçekleştiren Odamız heyeti, ülkede iş yapmak 
için gerekli prosedürler hakkında detaylı bilgiler 
aldı. Heyet, kamu ihaleleri, özel sektör işbirlikleri 
ve teknoloji transferleri hakkında yapılabilecekler 
hakkında da görüşmeler gerçekleştirdi. 

Odamız, üyeleri için Katar’da 
iş fırsatları arıyor 
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Başkan Bulut: Ahilik geleneği
yeni nesillere ışık tutacaktır

KOTO’da hedef:
Nokta atışı ihracat

17-23 Eylül Ahilik Haftası, ilimizde de tüm iş çevrelerini bir araya getiren bir organizasyonla kutlandı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar 
Birliği’nin Ticaret İl Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Odamız ve çeşitli STK’ların işbirliğiyle düzenlediği kutlama programı Kültür 
Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Akabinde, Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Adem Aykaç’ın da yer 
aldığı Ahilik Kutlama Komite üyeleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’a ziyaret 
gerçekleştirdi. Program Belsa Plaza önünde düzenlenen Mehteran Gösterisi, Kur’anı Kerim tilaveti, Yılın Ahisi ve Çırağı’na 
plaket takdimi, Şed Kuşatma töreni sunumu ile sona erdi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Ahilik Haftası dolayısıyla 
yayınladığı mesajında, “Ahilik geleneği; 
akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri 
üzerine kurulu, sevgi, kardeşlik 
ve karşılıklı dayanışma kurallarını 
benimseyen milletimize has bir kültür 
hazinesidir. Ahilik Teşkilatları, güzel 
ahlakı, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip 
çıkmayı, aklıselimi, herkesin kendi 
sanatı ile yükselmesini, başkasının 
hakkına saygı göstermeyi, din, dil ve 
ırk ayrımı gözetmeksizin herkese eşit 
davranarak kucaklaşmayı öğütler. 
Asırlar öncesinden bu güne uzanan, 
yeni nesillerin de yoluna ışık tutacak 
olan Ahilik geleneği, milletimizin 
sağlam yapı taşlarından biri olmaya 
devam edecektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle; başta Ahilik Teşkilatı’nın 
kurucusu Ahi Evran-ı Veli olmak üzere, 
tüm Ahilerimizi ve ustalarımızı rahmet 
ve şükranla anıyor, toplumumuzun 
Ahilik Haftasını kutluyoruz” dedi.

Odamızın başlattığı ihracat atağı, ‘Hedef 
Pazar Stratejisi Belirleme ve Ticari İstihbarat 
Bilgilendirme Toplantısı’ ile devam etti. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Murat Barış ve Yusuf 
Erenkaya’nın meclis üyeleriyle birlikte ev 
sahipliği yaptığı programda, ‘nokta atışı 
ihracat’a odaklanıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Odamızı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, Oda olarak başlattıkları 
ihracat atağı projesinin 2. Organizasyonunu 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kentimiz 

ihracat potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla başlattığımız projemizin 2. Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ekonomik gündem 
çok yoğun ve sıcak. Gerek dolardaki artış gerekse ekonomik sıkıntılar, iç pazar olanakları daralan üyelerimize yeni dış pazarlar 
kazandırma hedefimizin temelini oluşturuyor. İlk toplantımızda üyelerimize ihracatla ilgili temel bilgiler sunarak, finansmana 
erişim kanalları hakkında bilgiler verdik. Şimdi hedefimiz yeni pazarlar  bulmak ve alternatifler sunmak. Oda olarak ihracatı 
bilmeyen arkadaşlara da bu konuda danışmanlık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi. Gezer konuşmasını, ilimize 
dair ekonomik verileri paylaşarak sonlandırdı. 

KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi – Odamız Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın 
moderatörlüğünde devam eden toplantıda ilk sunumu Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı 
Gökhan Adanalı gerçekleştirdi. İhracat yapmak isteyen firmalar için önemli bilgiler veren Adanalı, “İhracata hazırlık için 
firmalarımızda İngilizce bilen en az 1 kişinin ihracat sorumlusu olarak istihdam edilmesi büyük önem arz ediyor. Ayrıca, 
Örneğin Orta Doğu – Körfez ülkeleri için Arapça, Güney Amerika ülkeleri için İspanyolca, Asya için Çince-Japonca, Doğu bloku 
ülkeleri için Rusça bilen nitelikli personel istihdamı da faydalı olacaktır. Böyle bir personelin tam zamanlı istihdam edilme 
olanağı yoksa dışarıdan ihracat konusunda uzman olan isimlerle çalışılabilir. Dil ve uzman konusunda sıkıntı varsa ihracatta 
ilerleme sağlamak mümkün görünmüyor. Bakanlığımızın, ihracat yapmak isteyen firmalar için hazırladığı bir dış ticaret yol 
haritası var. Bu yol haritasında firmalara; pazar araştırmaları, Pazar olanakları hakkında kapsamlı bilgiler sunuluyor” dedi.

Hedef Pazar seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili önerilerini de sıralayan Adanalı, “Hedef ülke ve pazar 
tespitinde milli geliri ve alım gücü yüksek, döviz sorunu yaşamayan ülkelere öncelik verilmesi sağlıklı bir başlangıcın 
temelini oluşturuyor. Örneğin Kuzey Amerika, Batı Avrupa (AB dahil), Körfez Arap ülkeleri ve Asya’nın zengin ülkeleri 
öncelikle incelenmeli, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın düşük-orta gelirli ülkelerine ikinci planda yer verilmeli. 
Bakanlığımızın www.ticaret.gov.tr adresinde yer alan «ülkeler» kısmında hedeflediğimiz ülke ile ilgili; Hedef ülkenin dünya 
ile ticareti, Türkiye ile ticareti (GTİP ve ürün ismi bazında, yıllara göre Türkiye’den ithalatı ve ihracatı), ülkenin ekonomik 
durumu hakkındaki rapor ve bilgilere ulaşılabilir. Aynı sayfada, o ülkede görev yapan Ticaret Müşaviri-Ataşesi’nin isim, adres 
ve iletişim bilgileri yer almaktadır. 



98 İŞ DÜNYASI 2018 www.koto.org.tr

HABERLER HABERLER

Böylece; İhraç etmeyi planladığımız ürünün 
ithalatında yasak-kota-engel vs. olup olmadığı, 
Ürünümüze uygulanan gümrük vergisi oranı, 
Türkiye ile hedef ülke arasında serbest ticaret 
anlaşması olup olmadığı, Ürünümüzün, ülkeye 
ithalatı sırasında tabi olacağı etiket, kalite, 
standart vb. uygulamalar, Ürünün, Türkiye’den 
ilgili ülkeye nakliye maliyeti, hedef ülkeden 
Türkiye’ye döviz transferi uygulamaları, ithalatçı 
firmaların dövize ulaşmalarının mümkün olup 
olmadığı, ürünümüzü ithal edebilecek firmaların 
isim, adres ve iletişim bilgilerini içeren listeler 
hakkında detaylı bilgiler toplanabilir” ifadelerine 
yer verdi.

Akabinde, Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Özgül Karagöz, Ticari İstihbaratın Uluslararası Pazarlamadaki Rolü, Hedef Pazar 
Seçimi, Hedef Müşteri Tipleri, Müşteri Bulma Teknikleri, İnternet Kanalı ile Pazar ve Müşteri Araştırma Teknikleri hakkında 
kapsamlı bilgiler verdi. Ticari istihbaratın ve ticari istihbaratçılığın anlamının ve değerinin yeni yeni anlaşıldığını ifade eden 
Karagöz, “Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz şu süreçte ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumdan kurtulmanın en öncelikli 
yolu da ihracat. İhracat yaparken elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu noktada ticari istihbarat, ürününüzü 
pazarlayacağınız ülkenin doğru seçimi, pazardaki rakiplerinizi istatistiki verilerle tanımanız, avantaj ve dezavantajlarınızı iyi 
hesaplamanız hayati önem arz ediyor. Ticari istihbaratçılar olarak bizler firmaları sadece sektörel değil, kalem kalem ürünleri 
bazında değerlendirerek, Pazar önerileri yapıyoruz. Nokta atışı ihracata odaklanıyor, firmalarımızın kayıp zaman ve maliyetini 
düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dış Ticaret Operasyon Uzmanı – Eğitmen Cengiz Özcan ise; Dış Ticarette Operasyonel Sorunlar, Gümrük, Damping ve Diğer 
Korumacılık Tedbirleri, Zorunlu Standartlar, Taşıma Tedbirleri, Saha Araştırma Yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Hedef Pazar belirlemede, masa başı araştırmaların yanı sıra saha araştırmalarının da önemine değinen Özcan, “Kocaeli olarak 
ekonomi verilerinde tavan yapıyoruz ama yerli markaların ihracatı konusunda üzerimizdeki ölü toprağını atabilmiş değiliz. 
Kocaeli Ticaret Odamız bu durumu tespit etmiş ve çok güzel bir proje başlatmış. Tüm üyelerin ilgiyle takip ettiğini biliyorum. 
İhracat için pazar araştırması çok önemli. Ancak masa başında yaptığınız araştırmalar sizi bir yere kadar götürebilir, kafanızda 
sadece bir taslak oluşturabilir. Karşısındaki muhatap firma ya da alıcıların kültürel alışkanlıklarını, ticaret usullerini mümkünse 
yerinde görmek ve gözlemlemek size ciddi kazançlar sağlar.

Gerçekçi profilinizi belirlemek de çok önemli. Herkes büyük pazarlara açılmak ister ama belki sizin için küçük ve niş pazarlar 
daha karlı olacaktır. Bu nedenle işletmenin önce kendi yapısını tanıyarak, gerçekçi hedefini belirleyerek, sonrasında araştırma 
yaparak pazara yönelmesi ihracatın başarıya ulaşmasını sağlayacaktır” dedi. Sunumların akabinde katılımcıların soruları 
yanıtlandı. Katılımcılar program çıkışında uzmanlarla bir araya gelerek işletmelerine özel sorularla ilgili yanıtlar bulma fırsatı da 
yakaladı. İhracata yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının artarak devam edeceği vurgulandı.

İhracatın, devletin öncelikli ekonomi konularının başında geldiğini ve birçok programla desteklediğini vurgulayan Adanalı,  
“İhracata yönelik devlet destekleri çok çeşitli. Bunlar; Pazar araştırması desteği, Fuar katılımı desteği, Sektörel ticaret heyetleri, 
Yurt dışı ofis, mağaza, depoya yönelik kira desteği, Reklam ve marka tescil harcamaları desteği, Türkiye Ticaret Merkezleri, E 
ticaret sitelerine üyelik destekleri, 

Türkiye Ticaret Merkezleri’nde ofis ve depo gibi birimleri açabilme imkanı, Türkiye Ticaret Merkezleri’nden ayrıca hukuki ve mali 
danışmanlık hizmetlerini ücretsiz alabilme imkanı, Türkiye Ticaret Merkezi’nde açılan birime ait kira bedelinin % 60-75 oranında 
desteklenmesi imkanı, TTM’de yer alacak firmamıza indirimli kira desteğidir” dedi. Adanalı sunumuna, ihracatta hedef ülkeler 
arasında yer alan Körfez ülkeleri; Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE, Bahreyn ve Umman hakkında kapsamlı bilgiler vererek 
son verdi.
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Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Murat Barış ve Yusuf Erenkaya’dan oluşan Odamız 
heyeti, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı 
ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Kocaeli ekonomisi 
ve Kocaeli iş dünyası hakkında kapsamlı bilgiler sunan 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
Türk Eğitim Vakfı’nı başarılı çalışmaları dolayısıyla da tebrik 
ederek, “Kocaeli Ticaret Odamız 14 bini aşkın üyesiyle ülke 

ekonomisine önemli katkılar sunmakta, Kocaeli iş dünyasının 
lider çatı kuruluşu konumundadır. Bizler de kurmuş 
olduğumuz Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile gelecek nesillerimizi önce ve temel olarak sosyal 
sonrasında da iş hayatına hazırlıyoruz. Bu anlamda eğitim 
camiasına destekleri takdire şayan olan Vakfımızın başarılı 
çalışmalarını yakından takip ediyoruz. KOTO olarak, gelecek 
nesillerimiz için hayata geçirilen tüm projeleri destekliyoruz 
ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çalışma organlarında önemli ve etkin 
görevler almaya devam ediyor. 

Son olarak geçtiğimiz ay Kocaelili acentelerin başarılı çalışmalarıyla, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi’ne seçilen Başkan 
Bulut, geçtiğimiz gün de Meclis’in üst çalışma birimi olan Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Geçtiğimiz dönem 
de bu görevde bulunan Başkan Bulut, sigortacılık sektörünün geleceği, sorunlarının çözümü için 4 yıl süreyle daha görev 
yapmaya devam edecek.

1967’den bu yana başarılı ve maddi olanakları 
kısıtlı gençlerin eğitimlerini desteklediklerini ifade 
eden Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Rona Yırcalı, “Kocaeli gerek ülkemiz gerekse 
Vakfımız için son derece önemli, potansiyeli yüksek 
bir şehir. Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklara, 
ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki 
yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek 
kurum olan Gebze TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi,  
2001 yılından bu yana vakfımızın bünyesinde 
faaliyetlerini sürdürüyor. Bu dinamiğin içinde 
büyük başarılara imza atmış olduğunu görüyoruz. 
Kocaeli’de gerek eğitim-öğretimde gerekse 
gönüllülük oranlarında yakaladığımız başarının 
büyüyerek devam etmesini arzu ediyoruz” dedi. 

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan 1071 
Malazgirt Parkı düzenlenen törenle açıldı. İzmit 
Belediyesi’nin Çayırköy Gölkent’teki Çayırköy 
1071 Malazgirt Parkı’nın açılış törenine İzmit 
Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra 
İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, İl Müftüsü 
Yusuf Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı 
Hasan Ayaz, Milletvekilleri Cemil Yaman, 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, 
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Akif Şen, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, 
Ülkü Ocakları Şube Başkanı Melikşah Taşkın 
Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, KİHMET 
Başkanı Sabahattin Yamak, TÜGVA Başkanı 
Muhammet Akbulut ve çok sayıda vatandaş 
katılım gösterdi.

Türk Eğitim Vakfı’ndan 
KOTO’ya ziyaret

Başkan Bulut
 yeniden SAİK’e seçildi

1071 Malazgirt Parkı’nın açılış töreni Yönetim Kurulu Üyesi 
Şen’in katılımlarıyla gerçekleşti
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, ilimizde birçok şubesi bulunan ve çok sayıda vatandaşımızı istihdam eden 
Lezzet Kebap Diyarı restoranlarının sahibi Oktay Akman’ı konuk etti. Akman ziyarette yaptığı konuşmasında, Lezzet Kebap 
Diyarı İzmit Şubesi’ni de açacaklarını belirterek, Başkan Bulut nezdinde tüm Oda üyelerini 11 Eylül 2018 Salı günü saat 14:00’te 
Yahyakaptan Mahallesi Kandıra Yolu Caddesi’ndeki açılışa davet etti. Başkan Bulut, içinde bulunduğumuz dönemde istihdamı 
artıracak tüm yatırımları önemsediklerini ifade ederek, yeni yatırım ve istihdam olanağı için Akman’a teşekkür etti.

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
‘Endüstri 4.0 Sürecine Yönelik Nitelikli İşgücü Yetiştirmede 
Model Oluyoruz’ isimli projesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
tarafından mali destek programına alınmıştı. Hem öğrencileri 
endüstri 4.0’a hazırlayacak hem de okula ileri teknolojili atölye 
kazandıracak olan mali destek programının protokol töreni 
geçtiğimiz gün Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nda yapıldı. 
Protokolü Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
adına Okuldan Sorumlu Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf 
Ziya Uludüz, MARKA adına da Ajans Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
Çöpoğlu imzaladı. 

Geçtiğimiz günlerde ülkemiz mesleki eğitim sisteminde bir ilk 
olan projeyle ilgili bilgi veren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, “Proje kapsamında, Özel KOTO AOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ne endüstri 4.0’ın gerekliliği ve teknolojik 
dönüşümüne uygun olarak atölye kurulacak. Türkiye’de ilk olarak KOTO’nun okulunda gerçekleşecek bu proje ile yüksek 
teknolojili endüstriyel otomasyon sistemlerindeki makinelerin bakımına yönelik nitelikli işgücü yetiştirilecek. Projede hedef 
gruplar kapsamında 650 öğrenci doğrudan eğitim alacak. Uzer Makina, Almesan Alüminyum ve Anıt Kontrol Sistemleri 
firmalarının da iştirakçi olarak yer alacağı proje kapsamında öğrencilere staj ve istihdam desteği sunulacak. 664 bin 448 TL’lik 
bütçeli projenin %90’ı MARKA tarafından finanse edilecek. MARKA’ya, ilimiz iş dünyasının geleceğine vermiş oldukları büyük 
destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer vermişti.

“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
 8 Eylül 2018 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yönetmelikle birlikte aşağıdaki hususlarda değişiklik yapılmıştır:

Akman’dan Başkan Bulut’a 
‘davet’ ziyareti

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
MARKA Destek Projesi imzalandı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

HABERLER HABERLER
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TÜBİTAK, BiGG ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor!  

1512 Tekno-girişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli 
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin 
desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek 
ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Program kapsamında girişimcilere 
girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek 
sağlanmaktadır.

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir 
aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir. 30 Uygulayıcı 
Kuruluş 1. Aşama faaliyetlerini yürütecek. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, 
seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması 
ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Girişimci adayları, 
Uygulayıcı Kuruluşlardan onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL tutarındaki  %100 hibe destekten 
yararlanmak için yarışacak. BiGG Uygulayıcı Kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile altı tematik alanda iş 
fikri başvurularını kabul edecekler.

Tematik Alanlar;
• Akıllı Ulaşım
• Enerji ve Temiz Teknolojiler
• Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
• İletişim ve Sayısal Dönüşüm
• Sağlık ve İyi Yaşam
• Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

3 Eylül-16 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacak olan ön başvurular, aşağıda listesi verilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşlara 
yapılacaktır. İş Fikri Başvurularının Yapılacağı Uygulayıcı Kuruluşlar; 

• Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
• Akdeniz Üniversitesi
• Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Ü.)
• Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
• Arçelik A.Ş.
• Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ)
• Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.)
• Atılım Üniversitesi
• BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.)
• Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.)
• Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.)
• Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Gazi Ü.)
• Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
• Hasan Kalyoncu Üniversitesi
• İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
• İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (Sabancı Ü. ve Okan Ü.)
• İstanbul Teknokent A.Ş. (İstanbul Ü.)
• İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE)
• Koç Üniversitesi
• KOÜ Teknopark A.Ş. (Kocaeli Ü.)
• Marmar Teknokent A.Ş.
• ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.
• Özyeğin Üniversitesi
• Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.)
• Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Arge Dan. Enerji Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. (Süleyman Demirel Ü.)
• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
• Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
• Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.
• Yaşar Üniversitesi
• Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. (Yıldız Teknik Ü.)

 
1.aşama sonucunda, sadece BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından iş planları onaylanan girişimcilerin önerileri TÜBİTAK’a 
sunulabilecektir. 2. Aşama iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. BİGG 
programına ait detaylı bilgiler, duyurular ve Uygulayıcı Kuruluşlar listesi programın resmi sitesi olan www.bigg.tubitak.gov.
tr adresinde ve www.tubitak.gov.tr/1512 adresinde yer almaktadır.

1512-BiGG 2018 Yılı 2. Çağrı Dokümanı

TÜBİTAK Bigg 2018 yılı 
2. çağrı yayınlandı

HABERLER HABERLER
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Kırtasiye, Eğitim, Bilgisayar, Sürücü Kursu, Matbaa Grubu’nun yer aldığı 
Odamız 15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli, yeni eğitim-
öğretim yılı kırtasiye alışverişleri öncesi velilere çağrıda bulundu. 
Vatandaşların sağlıklı ve yerli üretim ürünlere yönelmesinin önemine 
vurgu yapan Başkan Kümeli, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 17 Eylül 
2018 Pazartesi günü başlıyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine 
göre ilimiz genelinde bu yıl 421 bin öğrenci ve 16 bin öğretmen ders 
başı yapacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala, vatandaşlar temel 
kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişlerine başladı. 

Çocuklarımızı, kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolunun, 
TSE damgalı ürünleri tercih etmek olduğunu hatırlatırken, ilimizdeki öğrenci ve öğretmen sayısı baz alındığında yerli üretim 
ürünleri tercih etmenin ülke ekonomisine sağlayacağı büyük katkının da unutulmamasını önemle rica ederiz. Gerek 
ailelerimizin, gerek eğitimcilerimizin gerekse okullarımızın, ilimizdeki kırtasiye firmalarından ve yerli üretim öncelikli alışveriş 
yapması başta kent esnafımıza ve şehrimize büyük yararlar sağlayacaktır. Bu vesileyle tüm eğitimcilerimize, öğrencilerimize 
ve velilerimize verimli bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Odamıza ziyaretler gerçekleştirdi. Aynı 
zamanda KOTO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Abdurrahman Çuhadar’ın da yer aldığı Kocaeli Müteahhitler Birliği heyeti ilk 
ziyaretini, KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı’ya gerçekleştirdi. Heyet, akabinde Kocaeli Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Akın Doğan’a konuk oldu. Ziyarette yaptığı konuşmasında, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. KOTO Meclis Başkanı 
Akın Doğan da, nazik ziyaretleri dolayısıyla Kocaeli Müteahhitler Birliği’ne teşekkür ederek, Oda çalışmalarını anlattı.

İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı Kooperatifleri Grubu’nun yer aldığı Odamız 3. Meslek Komitesi’nin CM EXPO 2’nci İş 
Makinaları Ekipmanları Fuarı için Antalya’ya giden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 3. Meslek Komitesi’nden 
Meclis Üyeleri Faruk Bostan, Cemil Altınkaya, Komite Üyesi Mustafa Duysak ve işadamları Cemil Akyıldız, Cahit Bacaksız ile Ali 
Canayakın, ilde birçok görüşme gerçekleştirdi.

Emlakçılık sektörünü yakından ilgilendiren 
‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ 6 Haziran 
2018 tarihi itibariyle uygulamaya alındı. 
Sektörde köklü değişimlerin önünü açan 
yönetmelikle ilgili geçtiğimiz aylarda kapsamlı 
bilgilendirme toplantısı düzenleyen Odamız, 
saha uygulamalarıyla da yakından ilgileniyor. 
Bu kapsamda Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Emlakçılar Odası 
Başkanı Alpay Hacıoğlu ile birlikte Ticaret İl 
Müdürü Veysi Uzunkaya’yı ziyaret ederek, son 
gelişmeleri değerlendirdi. 
Görüşmeyi değerlendirerek, “Her sektörlerde 
yapılan düzenlemelere sürecin başında ve 
uygulanması sırasında görüşlerimizle dahil 
olmak ve özellikle üyelerimizi bilgilendirmek 
Kocaeli Ticaret Odası olarak bizlerin de 
önemsediği konuların başında geliyor” 
diyen Başkan Bulut, “Yeni yönetmelik 
sektörümüze birçok yenilik getiriyor. Yeterlilik 
belgesi gibi Odamızın da aktif görev alacağı 

sorumluluk alanlarını kapsıyor. Kocaeli Ticaret Odamız, yönetmeliğin doğru uygulanması adına tüm çalışmalarını ivedilikle 
tamamlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu da, “Ticaret Odası mesleki konularda her zaman yanımızda ve beraber 
kolektif hareket ediyoruz. Şirketi olanların kanun gereği Ticaret Odası’na, şahıs olanlar bize kayıt oluyor. Buna göre; Emlakçılar 
Odası’na bin 100, Ticaret Odası’na ise 150’ye yakın emlakçı var. Yönetmelik kapsamında tek tip sözleşme olacak bütün 
emlakçılar bu sözleşmeyi kullanacak, vergi verecek. Tüm emlakçılara yetki belgesi verilecek. Ticaret Odası’nda ve Emlakçılar 
Odası’nda aynı işlemler uygulanacak” dedi.

KOTO 15. Meslek Komitesi’nden 
yerli üretim kırtasiye çağrısı

Emlak sektöründe tek tip 
sözleşme geliyor

Kocaeli Müteahhitler Birliği’nden 
KOTO’ya ziyaretler

Odamız heyeti Antalya’dan 
verimli döndü

HABERLER HABERLER
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Odamız heyetinin Antalya 
temasları, Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası (ATSO) 
ziyaretiyle devam etti. ATSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Çetin’in ev sahipliği 
yaptığı görüşmeye ATSO 
Meclis Başkanı Süleyman 
Özer ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mızrap 
Cihangir Deniz de katıldı.  
CM EXPO 2’nci İş Makinaları 
Ekipmanları Fuarı için 
Antalya’da bulunduklarını 
ifade eden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Oda olarak 
sektörel fuarların büyük bir 
bölümünü takip ettiklerini 
söyledi. Görüşmede Kocaeli 
ekonomisi ve Odamız 

çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bulut, “Bizler de 4.0 ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bünyemizde 
bulunan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) destek alarak 
endüstri 4.0’ın gerekliliği ve teknolojik dönüşümüne uygun olarak bir atölye kuruyoruz. Türkiye’de ilk olarak okulumuzda 
gerçekleşecek bu projeyle yüksek teknolojili endüstriyel otomasyon sistemlerindeki makinelerin bakımına yönelik nitelikli 
personeller yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İlk olarak Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve 3. Meslek Komitesi 
heyeti, geçmişte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini ifade eden Karaloğlu’na Kocaeli iş dünyasının 
selamlarını iletti. Odamız heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karaloğlu, “Kocaeli Ticaret Odamız, 
üyelerine sağladığı kazanımlar ve projeleriyle takdir ettiğimiz kurumların başında geliyor. Başkanımız Necmi Bulut’a ve 
beraberindeki ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. Kentimiz ekonomik hayatına üst düzey katkılar sağlayacaklarına 
dair inancım tam” dedi. Başkan Bulut da ziyarette yaptığı konuşmasında, Vali Karaloğlu’nun ilimize kazandırdığı değerlerin 
hala kıymetini koruduğunu ifade ederek, Ida çalışmaları hakkında bilgi sundu. 

Odamız heyeti, 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan CM EXPO 2’nci İş Makinaları Ekipmanları 
Fuarı’nı ziyaret etti. Ortadoğu ve Afrika’dan 1000’in üzerinde yabancı iş insanının katıldığı fuarda, ilimizde faaliyet gösteren 
iş makinesi üreticileri için ihracat arayışları gerçekleştiren Odamız heyeti, yeni pazar olanaklarıyla yakından ilgilendi. 
Odamız heyeti, fuarın organizatör şirketi ANFAŞ Fuarcılık Genel Müdürü Huseyin Özdamar ile de bir araya gelerek, başarılı 
organizasyon dolayısıyla tebriklerini iletti. 

KOTO’da 2. El Araç Satış Yetki 
Belgesi Sınavı yapıldı

ARAÇ NASIL SATILIR?

İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler 
ve Yapı Kooperatifleri Grubu’nun 
yer aldığı Odamız 3. Meslek 
Komitesi’nin CM EXPO 2’nci İş 
Makinaları Ekipmanları Fuarı 
için Antalya’ya giden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, 3. Meslek Komitesi’nden 
Meclis Üyeleri Faruk Bostan, 
Cemil Altınkaya, Komite Üyesi 
Mustafa Duysak ve işadamları 
Cemil Akyıldız, Cahit Bacaksız ile 
Ali Canayakın, ilde birçok görüşme 
gerçekleştirdi.

Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere 
kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) işbirliği yaparak, düzenlenen sınavlar neticesinde 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” veriyor. Bu amaçla ilk sınav hafta sonu gerçekleştirildi. Odamızda teorik olarak başlayan sınavlar, 
Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nde yapılan pratik sınavla devam etti. 

Sınava katılan 24 adaya; Araç nasıl satılır, nasıl pazarlanır, nasıl fiyatlandırılır, fiyatlandırma sonrası araçta nelere bakılır, hangi 
işlemler yapılır, ödeme şekilleri, banka ve noter işlemleri, sigorta, Tramer gibi araç satış süreçlerinde karşılaşılan durumlarla ilgili 
sorular soruldu. Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar kısa sürede yeterlilik belgesini alarak, yetki belgesi için başvurabilecek.
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KOTO’dan CHP heyetine kapsamlı 
‘Ekonomi’ Raporu

Odamız mevcut koşullarda tüccar, esnaf ve sanayicinin ekonomik anlamda nefes alabilmesi ve katma değer sağlayabilmesi 
için gerekli olan şartlarla ilgili hazırlanan kapsamlı raporu, CHP heyetine sundu.
Kocaeli programı kapsamında ilimize gelen CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, beraberindeki 
heyetle birlikte Odamızı ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Odamız Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın meclis üyeleriyle birlikte ev sahipliği 
yaptığı ziyarette; CHP PM Üyesi Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, İl 
Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve partililer de yer aldı. 

Kocaeli’nin Türkiye ekonomisinin itici gücü konumunda 
olduğunu ve ekonomiyi ulusal ve küresel siyasetten ayrı 
düşünmenin de mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerine 
devam eden Gezer; mevcut koşullarda tüccar, esnaf ve 
sanayicinin ekonomik anlamda nefes alabilmesi ve katma 
değer sağlayabilmesi için gerekli olan şartlarla ilgili Odamız 
tarafından hazırlanan kapsamlı raporu sundu. 

Sunumuna, ABD’nin yaptırımları, döviz kurunda yaşanan 
dalgalanma ve 5,2 olarak açıklanan 2. çeyrek büyüme 
rakamlarını değerlendirerek başlayan Gezer, “Büyümenin 
kompozisyonuna baktığımızda 2018 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; tarım sektörü toplam 
katma değeri yüzde 1,5 azalırken, sanayi sektörü yüzde 4,3 
ve inşaat sektörü yüzde 0,8 artmıştır. Ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından 
oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %8 artmıştır. 
Tarım sektöründe negatif bir durum söz konusu. Aslında 
ülke olarak evvelden güçlü olduğumuz tarım ve hayvancılık 
sektörüne daha fazla önem vermemiz gerekmektedir.

Taşıyıcı ana sektörlerden olan inşaat sektöründe kentsel 
dönüşüm ve proje bazlı destekler canlandırılmalıdır. 
İmalat sanayi hedef odaklı desteklenmelidir. Özel kredi 
ve hibelerin ekonomiye ve iş dünyasına maksimum katkı 
sağlayacak şekilde dizayn edilmesi ve kontrolünün Odalara 
bırakılması gereklidir. Kamu borçlarının esnaf, tüccar ve 
sanayicimize acilen ödenmesi gerekmektedir. Benzer 
sektörlerde üretim yapan firmaların bir araya getirilerek site 

benzeri yapıların oluşturulması ve markalaşmanın ön plana 
çıkarılması gerekmektedir. İhracata yönelik firmalarımızın 
daha da yönlendirilmesi, desteklenmesi, vergi iadelerinin 
hızlı biçimde yapılması ve Eximbank kredilerinin daha kolay 
kullandırılması gerekmektedir.

Devletimiz tarafında iş dünyasına sağlanan teşvikleri olumlu 
buluyoruz. Fakat odaklarının iyi belirlenmesi, doğru alanlara 
kanlize edilmesi gerekmektedir. Sınırlı olan kaynaklarımızın 
tasarruflu şekilde kullanılmak suretiyle teşvik politikasının 
elden geçirilmesi, özellikle Avrupa Birliği hibe ve fonlarından 
kaynak temin etmek için çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak 
Kocaeli iş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin uluslararası 
pazarlarda rekabetçiliğini artırması,  ticaret ve sanayi 
altyapısını modernize ederek iş dünyasının taleplerine en 
iyi şekilde cevap verebilmesi ve Ar-Ge’ye dayalı bir yapıya 
kavuşması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda, Odamız 
üyesi iş insanları da sektörleri bazında yaşadıkları sorunlarla 
ilgili bilgi vererek çözüm önerilerini sıraladı. 

Odamızı kapsamlı rapor için kutlayan ve teşekkür eden 
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut 
Erdoğdu, “Kocaeli Ticaret Odamıza ülke olarak içinde 
bulunduğumuz ekonomik duruma ışık tutarak sunduğu 
rapor için teşekkür ediyorum. Söz konusu raporu, gerek 
ekonomik anlamda üstlendiğim görevlerde, gerekse parti 
çalışmalarımızda kılavuz niteliğinde kullanacağız. 

Odamız Başkanlık Makamında kabul ile başlayan program, 
Kocaeli iş dünyasının sorun ve çözüm önerilerinin yine iş 
insanları tarafından aktarıldığı açık oturumla devam etti. 
Ziyarette yaptığı konuşmasında, parti heyetine Kocaeli 
ile ilgili kapsamlı bilgiler veren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “Bildiğiniz üzere Kocaeli, 
Türkiye’nin en önemli ticari aktivitelerinin gerçekleştirildiği 
illerin başında gelmektedir. Genel olarak baktığımızda 
imalat sanayisinin %13’ü ilimizde gerçekleştirilmektedir. 
Tüccar ve sanayicimiz önderliğinde Kocaeli,  geçtiğimiz 
yıl yaklaşık 70 milyar TL vergi ödemiştir. Aynı zamanda 
ilimiz tahakkuk edilen vergilerde yüzde 92,65 tahsilat 
oranı ile ilk sıralarda yer almaktadır. Şuanda biri kuruluş 
aşamasında, ikisi ıslah olmak üzere toplam 14 organize 

sanayi bölgesi ve bu OSB’lerde yaklaşık olarak 102 bini aşan istihdam söz konusudur. İzmit Körfezi 35 limana ev sahipliği 
yapmaktadır. 2017 yılında 82 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını görüyoruz” dedi.

Bu önemli durum özeti ve çözüm önerisi raporu imkanlarımız el verdiğince Meclis’te de paylaşacağım. Kocaeli Ticaret Odası 
vizyonu ve çalışmalarıyla, kent ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli bir konumda olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi. 
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu sunumunu, ‘CHP’nin ekonomik ve siyasal krize yönelik 
hazırladığı 13 maddelik çözüm önerilerini açıklayarak tamamladı.
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KOTO Destek Ofisi 
hızlı başladı

Önemli: Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde 
değişiklik yapıldı

‘41 Yılını Dolduran Esnaflara Plaket’ 
törenine katıldık

Odamızın üyelerinin işyerine giderek hibe, teşvik ve krediler 
başta olmak üzere profesyonel danışmanlık hizmeti sunduğu 
‘KOTO Destek Ofisi’ çalışmalarına hızlı başladı. Kocaeli Ticaret 
Odası, üyelerini kullanabilecekleri teşvik, hibe ve desteklerle 
ilgili bilgilendirmek, iş fikirlerini gerçekleştirmelerine 
profesyonel katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği 
KOTO Destek Ofisi, Nisan ayında çalışmalara başladı. Geçen 
süre zarfında başta destek talep eden üyeler olmak üzere, 
onlarca üye işyerine giden KOTO Destek Ofisi, sektörlere 
özel hibe ve krediler, başvuru yöntemleri, teşvikler hakkında 
detaylı bilgiler verdi.

KOTO Destek Ofisi ile ilgili bilgi veren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, ofisin her işyeri için özel olarak 
hazırlandığını ifade ederek, “Ülkemizde çeşitli konularda 
teşvik, kredi, hibe, yatırım sermayesi ve doğrudan destek 
uygulamaları mevcut. Kocaeli Ticaret Odası olarak, destek 
ve teşvik sağlayan kurumların ve uygulamaların çokluğu 

nedeniyle ortaya çıkan bilgi kirliliğini gidermek adına, yatırım 
yapmak isteyen firmaları kendilerine en uygun olan desteğe 
yönlendirmek ve bu alandaki mevzuat ve uygulamalar 
hakkında bilgilendirmek amacıyla “KOTO Destek Ofisi” hizmet 
birimimizi Nisan ayında faaliyete aldık. 
Üyelerimiz Odamız web sayfasından Destek Ofisi Danışma 
Formunu Doldurarak, Araştırma ve Dış Ticaret Birimi’ne 
gelerek veya bizleri işyerlerine davet ederek Ofisimizin 
danışmanlık hizmetinden faydalanabiliyor. Uzmanlarımız, 
her bir firma için özel çalışma yaparak en uygun desteğe 
yönlendiriyor, tüm süreçlerini yakından takip ediyor. Bu 
hizmetimizle üyelerimizin büyüme motivasyonlarına katkıda 
sağlamayı hedefliyoruz. Üyelerimizin bu hizmetimizden üst 
düzeyde faydalanacağını ümit ediyoruz” dedi. 
KOTO Destek Ofisi’ne ulaşmak için:

Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Rümeysa Özer- 0262 322 30 
10/249

17.09.2018 tarihli Resmi Gazete’ de “FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayınlandı. Düzenlemeyle 
Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, 
logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve 
birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Ayrıca, 
etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, 
düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve 
işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu. Kullanılacak 
etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli 
olacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek. 

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Ahilik Haftası kapsamında İzmit Belediyesi tarafından meslekte 41 yılını dolduran 64 esnaf, plaketle ödüllendirildi. Ticaret İl 
Müdürlüğü ile ortaklaşa bu yıl 2. si düzenlenen etkinlik kapsamında düzenlenen organizasyona İzmit Belediye Başkanı Nevzat 
Doğan ev sahipliği yaparken, buluşmaya esnafların yanı sıra Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Ahilik Derneği Başkanı Mustafa 
Bozkurt, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, oda başkanları ve esnaf katıldı. 
İzmit Belediyesi’nin 41 yıllık esnafları onurlandırmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Şen, 
“Esnaflarımızı ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi. 
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KOTO’DAN YENİ BİR VİZYON PROJESİ DAHA; 
Kocaeli’de İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı!

Odamızın, kentimize daha çok marka işletme kazandırmak amacıyla hazırladığı ‘Kocaeli’de işletmeler için marka olma zamanı!’ 
isimli projesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın teknik destek programına alındı

Gerek ulusal, gerek uluslararası çok sayıda önemli yatırıma ev sahipliği yapan kentimizin, ülke ekonomisine daha fazla katkı 
sunabilmesi için; mevcut işletmelerin markalaşma bilincini ve marka işletmelerin sayısını artırmayı hedefleyen Odamız, 3 aşamalı 
vizyon bir proje başlattı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen protokolle teknik destek programına da alınan projeyi, 
Odamız adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz, Marka adına Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu imzaladı.

Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak’ın da yer aldığı törende, 3 
aşamalı projeyle ilgili kapsamlı bilgi veren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, “Eğitim, danışmanlık ve analiz 
süreçlerini kapsayan ‘Kocaeli’de işletmeler için marka olma zamanı! 
isimli projemiz MARKA Teknik Destek Programı’na alındı. 50 
işletme üzerinde uygulanacak olan projemizin ilk aşaması eğitim 
olacak. Markalaşma süreçleri, sürdürülebilir marka stratejileri 
konusunda bilinirlik, farkındalık oluşturulması ve bu süreçlerin 
benimsetilmesine yönelik eğitimler verilecek. Ayrıca eğitime katılan 
işletmelerden birbirlerine benzeyen sektörlere göre gruplandırma 
yapılarak, aynı sektörün dünyadaki büyük markalarının gelişim 
süreçleri, vaka inceleme yöntemi ile izlenecek.
Danışmanlık aşamasında; Markalaşma eğitimleri sonunda 
yapılacak analiz ile markalaşma süreçlerini uygulamaya gönüllü 
ve yetenekleri, yetkinlikleri, eğilimleri yüksek olan ilk 5 işletme 
belirlenecek. Bu 5 işletmeye sunulacak danışmanlık hizmeti ile her 
bir işletme için temel düzeyde markalaşma modeli geliştirilecek. 
Analiz aşamasında ise, projeye katılması hedeflenen 50 işletme 
üzerine yapılacak anketler ve görüşme tekniği ile oluşturulan 
veriler, raporlaştırılarak gelecek dönemler için kılavuz niteliğinde 
kaynak hazırlanacak. Böylece bu proje sonuçları, geleceğe dönük 
olarak markalaşmaya yönelik gerçekleştirilecek projelere de yol 
gösterici olabilecektir” ifadelerine yer verdi.

İhracat %6,5, ithalat %22,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı 
Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 805 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %59 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı %59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 
Ağustos ayında %69,1 iken, 2018 Ağustos ayında %83,6’ya yükseldi.

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

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %2,2 arttı, ithalat 
%8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 
arttı, ithalat %10,6 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %6,4 azaldı

Avrupa  Birliği’ne   (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  %6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Ağustos ayında %45,3 iken, 2018 Ağustos ayında %45,4 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 900 milyon dolar ile 
Birleşik Krallık, 648 milyon dolar ile Irak ve 637 milyon dolar ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

Rusya’dan  yapılan ithalat, 2018 yılı Ağustos ayında 1 milyar 551 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 447 milyon 
dolar ile Çin, 1 milyar 277 milyon dolar ile Almanya ve 920 milyon dolar ile ABD  izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %30,5’tir.

 İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,5’tir. Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi 
ürünleri ithalatı içindeki payı %13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %41,1’dir.

Dış Ticaret İstatistikleri, 
Ağustos 2018
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EKONOMİ EKONOMİ

Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri, 2017

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 107 milyon 265 bin 393 TEP(1) enerji tüketildi.

Doğal gaz 29 milyon 159 bin 160 TEP ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Nihai enerji tüketimi 51 milyon 276 bin 804 TEP oldu

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 138 milyon 804 bin 506 MWh elektrik tüketildi

Elektrik üretmek için 46 milyon 180 TEP enerji harcandı

Elektrik üretmek için en çok doğal gaz kullanıldı

Toplam enerji tüketiminin enerji kaynaklarına 
göre dağılımı, 2017       

Nihai enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı, 
2017

Sanayi sektöründe 91 milyon 370 bin 932 TEP, hizmet sektöründe ise 15 milyon 894 bin 461 TEP enerji tüketildi. İmalat 
sanayi %42,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %40, ulaştırma ve depolama %10,2 ile toplam enerji 
tüketimi içinde en fazla paya sahip sektörler oldu.

Enerji kaynaklarının yıllık tüketimlerine bakıldığında, 2017 yılında en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gaz, CNG ve LNG toplam 
tüketimi 29 milyon 592 bin 327 TEP olarak gerçekleşti. Taş kömürü 19 milyon 640 bin 806 TEP tüketilirken, linyit ve asfaltit 
kömürü 12 milyon 721 bin 630 TEP tüketildi.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2017 yılı toplam nihai enerji tüketiminin %62’si imalat sanayinde, %20,8’i ulaştırma ve 
depolama sektöründe, %3,8’si ise toptan ve perakende ticaret sektöründe tüketildi.

İmalat sanayi 91 milyon 870 bin 286 MWh elektrik tüketimi ile en çok elektrik tüketen sektör oldu. İmalat sanayi 
%66,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %7,2, toptan ve perakende ticaret sektörü %6,7 
ile toplam elektrik tüketimi içinde en fazla paya sahip sektörler oldu. Öte yandan, kullanım alanlarına bakıldığında 
elektrik enerjisinin %78,6’sı mal ve hizmet üretiminde, %10,8’i ise aydınlatma ve elektrikli büro gereçlerinde tüketildi. 

Enerji kullanım alanlarına göre, en çok enerji tüketimi %42,9 ile elektrik üretiminde, ardından %33,4 ile mal ve hizmet 
üretiminde gerçekleşti.

Elektrik üretmek amacıyla 17 milyon 505 bin 128 TEP doğal gaz tüketildi. Bu alanda taş kömürü 11 milyon 663 bin 653 TEP 
ile ikinci sırada yer aldı.

Tarım- ÜFE Nisan ayında %1,56 azaldı

Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2018
Ekonomik güven endeksi 71 oldu.

Ekonomik güven endeksi, Eylül 2018

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Eylül 2018

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %15,4 oranında azalarak 83,9 değerinden 71 değerine düştü. 
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 
endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. 
  
Eylül ayında tüketici güven endeksi 59,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 90,4 değerine, hizmet sektörü 
güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 88,5 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 57,3 
değerine geriledi.



2928 İŞ DÜNYASI 2018 www.koto.org.tr

EKONOMİ EKONOMİ

İnşaat Maliyet Endeksi, Temmuz 2018

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı,    

İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları,
Temmuz 2018 [2015=100]

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %2,24 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı,

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,63, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,01 
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07, işçilik endeksi %0,62 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi %32,07, işçilik endeksi %16,39 arttı. 

bir önceki yılın aynı ayına göre %25,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,82, işçilik endeksi %0,59 arttı. Ayrıca, 
bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %30,38, işçilik endeksi %16,35 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,16 arttı. Bir 
önceki aya göre malzeme endeksi %2,81, işçilik endeksi %0,71 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi 
%37,47, işçilik endeksi %16,56 arttı.

Temmuz 2018 [2015=100]                                                                             Temmuz 2018 [2015=100]

Bina  dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, 
yıllık değişim oranı,  

Temmuz 2018 [2015=100] 

Uganda
Verimli toprakları, zengin doğal kaynaklarıyla 
Uganda, önemli bir ekonomik potansiyele 
sahiptir. Sahraaltı Afrika’nın en hızlı büyüyen 
ekonomilerin biridir. 2018 yılında GSYİH 
değeri 27 milyar ABD Dolarını aşmıştır. 
Ülke ekonomisi 2018 yılında %4.6 oranında 
büyüme kaydetmiştir. Uganda’da doğal 
kaynaklar bağlamında 6,5 milyar varil petrol 
ve 500 milyar m3 doğal gaz rezervi olduğu 
tahmin edilmektedir.

Uganda’nın ekonomik kalkınmasının 
hızlandırılması için özellikle altyapı ve enerji 
yatırımlarına dönük gerekli planlamalar 
yapılmaktadır. Son dönemde Hükümet, petrol 
sanayisi için gereken altyapı yatırım ihalelerinin 
sonuçlanması için çaba göstermektedir.

Uganda’nın petrol dışında başlıca doğal kaynakları altın, fosfat, demir, bakır, kobalt, kireç taşı ve tuzdur. Ülkedeki başlıca 
sanayi dallarını şeker, gıda, tütün, tekstil, çimento ve çelik teşkil etmektedir. Uganda, öncelikle bir kahve, çay, yağlı tohumlar, 
pamuk, meyve ve büyükbaş hayvan üreticisidir.

2017 yılı toplam dış ticareti 8,5 milyar ABD Dolarıdır, 2,9 milyar dolar ihracat ve 5,6 milyar dolar ithalat hacmine sahiptir. 
İhracatında Sudan, Kenya ve Ruanda önde gelmektedir. İthalatında ise komşusu Kenya ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin 
önde gelmektedir.

Türkiye ile ticaretine bakacak olursak 2017 yılında Uganda’dan en çok yağlı tohumlar, tütün ve hayvan derisi ithal edilmiştir. 
Uganda’dan olan ithalatımız 2017 yılında 4’lü bazda 15 kalem üründe gerçekleşmiş olup, yağlı tohumlar, tütün ve hayvan 
derisi ithalatımız toplam ithalatımızın %80’inden fazlasını oluşturmuştur.

Uganda yatırımcılar için artık yabancı bir ülke olmaktan çıkmış ve Doğu Afrika bölgesinin son beş yılda en fazla doğrudan 
yabancı yatırım alan ülkelerinden birisi olmuştur. Uganda içinde bulunduğumuz yıllarda doğrudan yabancı yatırım miktarları 
1 milyar doların üzerinde gerçekleşmektedir. Bunun nedenleri arasında öngörülebilir bir yatırım ortamı (son on yıl 
içerisinde  artan büyüme oranları), tamamen liberalleşmiş ekonomi (yabancılar kurulan şirketin %100’üne sahip olabilir) , iyi 
bir pazar erişimi (uluslararası üyelikler, coğrafi konum), güçlü doğal kaynak tabanı (verimli topraklar, bol mineral yatakları) ve 
hükümet tarafından özel sektöre verilen teşvikler sayılabilir.

Ülkenin Batısındaki Albert Gölü havzasında 2 milyar varil dolayında petrol bulunmuştur. Bu rakam Batı Uganda’daki Kanungu 
– Nebbi arasındaki bölgenin %30’unun taranmasıyla ortaya çıkmıştır. Bölgenin tamamı tarandığında rezerv tahmininin 6 
milyar varile çıkması ve bu miktarın Uganda’yı Gabon (2 milyar) ve Çad’ı (1,8 milyar) geride bırakarak Sudan ile (6,4 milyar 
varil) aynı kategoriye çıkartması beklenmektedir. Petrolün bulunmasıyla ekonomisinde canlanma beklenen ülke, yabancı 
yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmektedir.

Uganda özellikle tarım, balıkçılık, ormancılık, imalat ve IT sektörlerinde yatırım imkânları sunmaktadır. Dünyanın önde gelen 
kahve ve muz üreticisi ülkelerinden biri olmakla birlikte ve çay, pamuk, tütün, tahıllar, yağlı tohumlar, taze ve konserve 
meyve, sebze ve fındık, uçucu yağlar, çiçekler ve ipekçilik (ipek) gibi ürünlerde de öne çıkmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için: Araştırma ve Dış Ticaret Servisimize Başvurabilirsiniz.
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

31.10.2018

31.10.2018

24.10.2018

07.11.2018

03.11.2018

3.11.2018

28.10.2018

11.11.2018

Avrasya Ambalaj 2018 - 
İstanbul  24.Uluslararası 
Ambalaj Endüstrisi Fuarı 

(Printpack ve Drinktech Özel 
Bölümleri)

SANTEK 2018  5.Doğu 
Marmara Sanayi ve 

Teknoloji Fuarı

YÖREX- Yöresel 
Ürünler Fuarı

Adana Tarım Fuarı                                                                 
12.Uluslararası Tarım, 

Hayvancılık, Tavukçuluk ve 
Süt Endüstrisi Fuarı

Ambalaj Ürünleri, 
Makineleri, İçecek 

ve Sıvı Gıda 
Teknolojileri, Baskı 
Teknolojiler, Oluklu 

Mukavva Karton, 
Üretim Teknolojileri

Sanayi ve Teknoloji

Yöresel ve Coğrafi 
İşaretli Ürünler

Tarım, Hayvancılık, 
Tavukçuluk, Süt 

Endüstrisi

Ambalaj Makineleri,  İçecek 
Teknolojileri, Baskı Kağıt, 
Karton, Oluklu Mukavva  

Üretim Teknolojileri, 
Ambalaj Üretim, Geri 

Dönüşüm Teknolojileri,

Üretim Makineleri, Elektrik, 
Elektronik, Otomasyon, 

Otomotiv, Deniz 
Taşıtları, ve Yan Sanayi, 

Yapı Malzemeleri ve 
Teknolojileri, İş Makineleri

Yöresel ve Coğrafi İşaretli 
Ürünler

Tarım, Hayvancılık, 
Tavukçuluk, Süt Endüstrisi

İstanbul

Kocaeli

Antalya

Adana

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

SIAL

WETEX & SOLAR 
SHOW 2018- SU, 

ENERJİ, TEKNOLOJİ 
VE ÇEVRE FUARI

EUROBLECH

SAUDI BUILD 
(SAUDI STONE 
TECH, SAUDI 

BUILD-PMW SERIES 
ALT FUARLARIYLA)

21.10.2018 25.10.2018

23.10.2018 25.10.2018

23.10.2018 26.10.2018

22.10.2018 25.10.2018

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

GIDA, İÇECEK, 
EKİPMAN, SERVİS 
VE MALZEMELERİ 

ENERJİ, ENERJİ 
ÜRÜNLERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ

METAL VE 
SAC İŞLEME 

TEKNOLOJİLERİ

İNŞAAT ÜRÜNLERİ, 
MERMER, İNŞAAT 
MAKİNELERİ VE 
TEKNOLOJİLERİ

KONUSU

FRANSA

BAE

ALMANYA

S. ARABİSTAN

ÜLKE

DUBAİ

HANNOVER

RİYAD

PARİS

ŞEHİR

FUAR TAKVİMİ



3332 İŞ DÜNYASI 2018 www.koto.org.tr

Madencilik, Taş Ocağı İşletme ve
Diğer İlgili Ürünler

Ana metaller ve ilgili ürünler Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve
tıbbi tüketim malzemeleri

İTALYA 

Gıda maddeleri ve içecekler

SIRBİSTAN

İNGİLTERE

İSRAİL

• 201800167-- Alım 
• Firma Adı: DEBENHAMS RETAIL PLC 
• Adres: , , 
• Yetkili Kişi: Ben Alexander / Senior Buyer, Purchasing Dept. 
• Tel: +44.2086.112981 (Custome; Cep Tel: +44.7397.948222; 
• Faks:+44.0208.2534105 ; 
• email:purchasing.dept@debenhamplc.com ; 
• web: www.debenhamsplus.com Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan DEBENHAMS RETAIL PLC. Şirketinin, yeni 

ürünler aradığı (moda ürünleri, kol saatleri, parfümler, çakmaklar, fayans, mermer, ahşap zemin döşemeleri, akıllı 
telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler, piller, lastikler vb.) ve farklı ürün 
çeşitleriyle uğraşan firmalarla işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. Üretici/tedarikçilerden kataloglarını göndermelerini 
isteyen şirketin, uzun vadeli bir işbirliği yapmak istediği ve ödeme politikalarının, teslimattan sonraki 30 gün içinde hızlı 
bir şekilde ödeme şeklinde olduğu belirtilmiştir.

• 201800172-- Alım 
• Kayıt Tarihi: 27.08.2018 
• Firma Adı: Open Aluminum Design Ltd. 
• Adres: , , 
• Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren / International Relations Division 
• Tel: +972.3.5631020; Cep Tel: ..; 
• Faks:.. ;
• e-mail: yonatk@chamber.org.il ; 
• web: www.innout.co.il Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın başından sonuna kadar denetim, mühendislik ve teknik 

danışmanlık işlerini yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketinin; alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum pencere ve 
kapılar, alüminyum pergolalar, cam vb. ithal etmek istediği bildirilmiştir. Şirketin, alüminyum işinde dünyadaki en ileri 
tedarikçilerin ithal ürünleri dâhil olmak üzere, özel sektörde, apartmanlarda ve lüks villalarda geniş deneyime sahip 
olduğu belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret 
Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

• 201800165-- Alım 
• Firma Adı: MORETTI SPA 
• Adres: , , 
• Yetkili Kişi: Filippo Fabbrini 
• Tel: +39.055.962111; Cep Tel: ..; Faks:+39.055.9621201 ; 
• email: filippo@morettispa.com ; 
• web:www.morettispa.com İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin hazırladığı Temmuz 2018 Bülteninde; ortopedik ve tıbbi 

cihazlar ticaretiyle uğraşan MORETTI SPA Firmasının ortopedik ve tıbbi cihazlar imalatçılarıyla bağlantı kurmak istediği 
bildirilmektedir.

• 201800156—İşbirliği
• Adres: Str.Jahja Beatle, No.26, 60000 Gilan-Kosova, , 
• Yetkili Kişi: Levent GAŞ / CEO 
• Tel: +383.44.144 036; Cep Tel: +383.49.144 036 (cell, ; Faks:.. ; 
• e-mail: deltargkos@gmail.com ; 
• web: TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Kosova’dan 

katılan iş insanı Levent Gaş, Birliğimize başvurarak; Sırbistan’da Voyvodina Bölgesinin Srbobran veya Beçej şehrinde 
Avrupa pazarına uygun kalitede üretim yapabilecek orta kapasiteli yeni bir ayçiçeği yağı fabrikasının yapımı için 
Türkiye’den ortak aradıklarını bildirmiştir. Levent Gaş, fabrikanın yapımı için Srbobran veya Beçej şehirlerinde yerel 
yatırımcı tarafından sağlanacak çok uygun arazi ve altyapının bulunduğunu, hammadde olan ayçiçeği çekirdeğinin 
en büyük rezervlerinin Voyvodina Bölgesinde bulunduğunu, Sırbistan devletinden ortaklık yatırımı için çok uygun 
şartlar ve teşvikler sunulduğunu: işe alınan her bir işçi için 10000 Euro hibe verildiğini belirtmiştir. Levent Gaş ayrıca, 
üretimin en büyük kısmının Balkan pazarına satılacağını ve satış ile ilgili sorun bulunmadığını belirtmiştir.

• Firma Adı: DELTA RG 

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ



Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

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

Gölcük Temsilciliği

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

Kandıra Temsilciliği

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

Derince Temsilciliği

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

KaramürselTemsilciliği

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

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


