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KOTO Meclisi Yeşil - Siyah “BASIN, Toplumun Sesidir”

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı
Odamızı Ziyaret EttiTemmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanımız Akın Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 

KOTO Meclisi’nin bu ay, özel bir konuğu da vardı. Komite asil- yedek, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Kocaelispor’a üye olarak takıma önemli bir kurumsal destek sunan KOTO, Kocaelispor Başkanı 
Bahri Yavuz’u ağırladı.

Kocaelispor takım ruhunun tüm kenti kucaklaması için başarılı 
projeler yürüten Başkan Yavuz, kulübün mevcut durumu ile ilgili 
Meclis Üyelerine kapsamlı bilgiler verdi. Kulübün SGK ve vergi  
borçlarını sıfırladıklarını ve Kocaelispor’un SGK ve vergi borcu 
olmayan sayılı kulüpler arasına yükseldiğini ifade eden Yavuz, 
KOTO Meclis Üyelerine gönülden teşekkür ederek, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanımız Akın 
Doğan ile birlikte üyelik formlarını onayladı. 

Kocaelispor’un kentin önemli bir markası olduğunu ifade 
eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, komite 

asil- yedek, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin, takıma üye 
olduğunu ifade ederek, “Kocaelispor ortak paydamız, en 
önemli değerimiz. Kocaelispor’u gönülden destekliyor ve kenti 
kucaklama çalışmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” 
dedi. Başkan Yavuz, Başkanlar Bulut ve Doğan’a Kocaelispor’un 
bilekliklerinden takdim etti.

KOTO Meclis Toplantısı, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın 
“Dünya ve Türkiye Ekonomisi” ile ilgili sunumu ve gündem 
maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut ve Meclis Başkanımız Akın Doğan, 24 
Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı do-
layısıyla mesaj yayınlayarak, emekleri do-
layısıyla basın mensuplarına teşekkür etti. 
Mesajında, “Basın, toplumun sesidir” ifade-
lerine yer veren Başkanlar Bulut ve Doğan, 
“Kocaeli Ticaret Odası olarak, ilimizde görev 
yapan basın mensuplarımızla, başta ülkemi-
zin, şehrimizin ve üyelerimizin menfaatleri 

doğrultusunda her zaman işbirliği içerisinde 
olduk. Bu faydalı işbirliğimizin artarak de-
vam edeceği kanaatindeyiz. Milletin gözü, 
kulağı, sesi olan ve kamuoyunun haber alma 
hakkına katkıda bulunma görevini yerine 
getiren başta kentimizin gazetecileri olmak 
üzere, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, ça-
lışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi

Kentimiz iş dünyasına liderlik 
eden Odamız, başarılı pro-
jelerine devam ederken çe-
şitli kurum ve kuruluşlardan 
misafirlerini ağırlamaya de-
vam ediyor. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Necmi Bulut, 
Başkan Yardımcımız Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz; Yusuf Ziya 
Uludüz, Yusuf Erenkaya, Meclis 
Üyemiz Hüseyin Avni Aslan, 
10. Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız 
birçok heyeti ağırladı.Ziyaretler 
kapsamında MHP Kocaeli 

Milletvekili Saffet Sancaklı ve 
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile 
bir araya gelindi. MHP Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancaklı, 
KOTO’nun kent için çok önem-
li olduğuna vurgu yaparak, 
“KOTO kentimizin gelişimi için 
çok önemli kurumların başın-
da geliyor. Çalışmalarınızdan 
dolayı sizleri kutluyor, destek 
istediğiniz her noktada hazır 
olduğumuzu bilmenizi istiyo-
ruz” dedi. Başkan Bulut, konuk-
larına Kocaeli Ticaret Odası’nı 
gezdirerek, çalışmalarla ilgili 
kapsamlı bilgi de verdi.

Bilecik TSO’dan  KOTO’ya ziyaret
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
KESKİN, Bilecik Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Meclis Üyelerinden oluşan 
heyet Kocaeli Ticaret Odasını 
ziyaret etti. Bilecik’ten, Kocaeli 
Ticaret Odası’nın çalışmaları-
nı ilgiyle takip ettiklerini ifade 
eden Bilecik Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Şükrü Keskin de, 
KOTO’nun çalışmalarını yerinde 
görmek üzere Kocaeli’ye gel-
diklerini ifade ederek, “Başarılı 
çalışmalarınızı örnek alarak iz-
liyoruz. Özellikle ihracatçı firma 
sayısını arttırmak üzere baş-
lattığınız ihracat atağı projenizi 
biz de ilimizde ivedilikle hayata 
geçireceğiz” dedi.
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İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki 
Yeterlilik Belgesi İçin Müracaatlar Başladı

KOTO’nun İhracat Atağında İkinci Faz Başlıyor; 
Dış Pazar Bulma Teknikleri

KOTO’nun Komiteleri Okula 
Tam Not Verdi  

Bilindiği gibi ikinci el motorlu kara taşıtı alımı satımı ya-
panlar veya bu sektöre yeni girecek olanlara yetki bel-
gesi alma zorunluluğu ve buna bağlı olarak da Mesleki 
Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tehlikeli ve 
çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak üze-
re kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri 
A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) tarafından Odamız işbirliğinde ger-
çekleştirilecek sınavlar neticesinde “Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri” verilecektir.
Bu kapsamda; Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Yapan 
veya yapacak olanların “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak 
için Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir. Konu ile 
ilgili bilgi notuna ve başvuru formlarına web sayfamızdan 
ulaşabilirsiniz.

Odamız ihracatçı yerel marka sayımızın arttı-
rılması için başlattığı ihracat atağı ikinci fazıy-
la devam ediyor. Eylül ayında düzenlenecek 
‘Dış Ticaret Çalıştayı’nda ihracat potansiyeli 
yüksek olan firmalara dış pazar bulma tek-
nikleri anlatılacak.
Kocaeli iş dünyasının, KOTO öncülüğünde 
başlattığı ihracat atağı tüm hızıyla devam edi-
yor. Geçtiğimiz ay düzenlenen ‘Dış Ticaretin 
Finansmanı ve Destekler Bilgilendirme 
Toplantısı’yla, henüz ihracat yapmayan fir-
maları özellikle dış pazarlarda finansmana 
erişim imkanları hakkında detaylı bilgilen-
diren KOTO, bu kez potansiyeli yüksek olan 
firmalara dış pazar bulma teknikleri hakkında 
kapsamlı bilgiler verecek.

Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi plan-
lanan ‘Ticari İstihbarat ve Yurtdışı Pazar Araş-

tırması Teknikleri Toplantısı’ ile ilgili bilgi veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Üyelerimizin yoğun ilgisiyle baş-
lattığımız ihracat atağını sürdürüyoruz. İlimizin ihracat yapan firma sayısını artırarak hem ülke hem de kent ekonomimize 
hak ettiği katkıyı sağlamayı hedefliyoruz. Kocaeli iş dünyasının motivasyonu ve arzusu bunu hayata geçirebilecek durumda. 
KOTO olarak biz de kendilerine mentorlük etmekten mutluluk duyuyoruz. Kocaeli, halihazırdaki potansiyelinin yanı sıra, yerli 
firmalarının ihracattaki başarılarıyla da anılan bir şehir olacak” dedi.

Odamızın istişare organı olan komitelerin asil ve yedek 
üyeleri, nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere faaliyet-
lerini sürdüren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, örnek eğitim metotla-
rına tam not verdi 
Kocaeli Ticaret Odası, yeni seçilen asil ve yedek komite 
üyelerinin Oda’nın hizmet ve faaliyetlerini daha yakın-
dan tanıyabilmesi adına yürüttüğü oryantasyon prog-
ramı kapsamında Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ne ziyaret programı düzenledi.
Gerek ülke gerekse kentimiz mesleki eğitim sistemine 
örnek uygulamalarıyla rol model olan okula gerçekleşen 
ziyarette; Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcımız Alp Kayalar, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Oda Genel 
Sekreteri Mert Anlıpak da yer alırken, Okul Müdürü 
Özcan Bedel ile Okuldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Yusuf Ziya Uludüz, tanıtıcı bilgiler verdi.

2015-2016 eğitim- öğretim yılında, kentimiz iş dünyasının nitelikli ara eleman sorununa çözüm sunmak amacıyla açılan Özel KOTO 
AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, kısa sürede örnek alınmaya başladığını ifade eden Uludüz, okulun fiziki donanımlarını da 
tanıtarak, sadece nitelikli ara eleman değil, ülke geleceği için iyi birer birey yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi. Okulu daha detaylı 
tanıma fırsatı bulan KOTO’nun komiteleri, okulun eğitim sistemine tam not verdi.

KOTO, SGK ve Medikal 
Sektörünü Buluşturdu

Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Meslek Komitesi (Sağlık Grubu) 
SGK yöneticileri ve medikal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 
temsilcilerini buluşturarak, uygulamalar ve değişikliklerle ilgili bilgi-
lendirme toplantısı yaptı. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Kocaeli 
Sağlık Soysal Güvenlik Merkez Müdürü Bükey Kolaylı, Yardımcısı 
Mehmet Akkuş, KOTO 11.Meslek Komitesinden Meclis Üyesi 
Hüseyin Eryaşar, Komite Başkan Yardımcısı Mutlu Özkan ile medikal 
sektöründe faaliyet gösteren üretici ve satıcı firmaların sahip ve yö-
neticileri katıldı.
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KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Lisesi Endüstri
4.0’a Geçişte Model Oluyor

Kocaeli Ticaret Odası’nın nitelikli ara eleman 
yetiştirmek üzere mesleki eğitime kazandırdı-
ğı Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, rol model uygulamalarının yanı sıra ileri 
teknolojiyi takip eden adımlarıyla da adından 
söz ettiriyor. Kocaeli Ticaret Odası’nın, okul 
adına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na 

(MARKA) yaptığı ‘Endüstri 4.0 Sürecine Yönelik 
Nitelikli İşgücü Yetiştirmede Model Oluyoruz’ 
isimli projesi olumlu sonuçlandı. Projenin mali 
destek programa alınması konusunu Bolu’da 
yapılan toplantıda ele alan MARKA Yönetim 
Kurulu, KOTO’yu tebrik ederek projeyi onay-
ladı.

Ülkemiz mesleki eğitim sisteminde bir ilk olan projeyle ilgi-
li 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 dö-
nüşümüne uygun olarak atölye kurulacak. Türkiye’de ilk ola-
rak KOTO’nun okulunda gerçekleşecek bu proje ile yüksek 
teknolojili endüstriyel otomasyon sistemlerindeki makinele-
rin bakımına yönelik nitelikli işgücü yetiştirilecek. Projede he-

def 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 edile-
cek. MARKA’ya, ilimiz iş dünyasının geleceğine vermiş oldukla-
rı büyük destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Hüseyin Gezer, medikal sektöründe yapılan 
değişikliklerin ve uygulamaların bu sektörünü geleceğini şe-
killendirdiğine dikkat çekerek, “Kocaeli Ticaret Odası olarak, 
medikal sektörünün sorunları ve taleplerini ilk ağızda konu-
nu resmi muhataplarına yani Kocaeli Sağlık Soysal Güvenlik 
Merkez yöneticilerine iletmek için buradayız. Medikal sek-
törünün gelişimi büyümesi için Kocaeli Ticaret Odası olarak 
üzerimize düşeni yapacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda 

yapılan medikal sektörünün köklü değişiklikleri yine Kocaeli 
Ticaret Odamızın düzenlediği toplantıda Türkiye’ye açıklan-
mıştı” dedi. Medikal Sektörü temsilcilerinin uygulamadaki 
sorunlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Kocaeli Sağlık Soysal 
Güvenlik Merkez Müdürü Bükey Kolaylı ve Yardımcısı Mehmet 
Akkuş, sektörün taleplerini dikkate alacaklarının vurgularken 
özellikle denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği uyarısını 
yaptı. 

KOTO’nun Otomotiv Kampanyası, 
Ağustos Ayında da
Devam Ediyor

KOTO Üyelerine İndirimli
Otomotiv Fırsatı Sunan
Firmalar

İlimizde faaliyet gösteren tüm otomotiv bayilerinin katılımlarıyla 
Temmuz ayında başlattığımız Otomotiv Kampanyası, firmaların ve 
üyelerin yoğun ilgisi üzerine Ağustos ayı sonuna kadar devam ede-
cek.
Üyelerimizin gerek ticari gerekse sosyal hayatlarında avantaj sağla-
yacak proje ve protokollerini tüm hızıyla sürdüren Odamız, bu kez 
otomotiv sektörüyle yaptığı başarılı işbirliği sayesinde otomotiv kam-
panyası başlatmıştı. 
Ticari ve binek araçlara, değişen oranlarda cazip fırsatlarla sahip ol-
masını sağlayan Otomotiv Kampanyası, Ağustos ayında da devam 
edecek. Otomotiv sektörüne de canlılık getiren kampanyadan Oda 
üyeleri Ağustos ayı sonuna kadar yararlanabilecek.

Akgünler Motorlu Araçlar- Volvo   

Ark Oto- Volkswagen (Ticari)

Arslankaya Otomotiv- Mitsubishi

Bey Kar Otomotiv- Fiat

Çankaya Otomotiv- Gaz Ticari Araçlar-Gazelle

Çimenler Otomotiv- Isuzu

Çobanoğlu Otomotiv- Suzuki

Efsane Motorlu Araçlar- Fiat

Ek Can Otomotiv- Opel/Chevrolet

Ender Otomobil Motorlu Taşıtlar- Motosiklet

Ernaz Otomotiv- Renault/Dacia

Es Otomotiv- Ford

Fertan Otomotiv- Hyundai

Haldızlar Otomotiv- Honda/Peugeot/Honda  

Kayalar Plaza- KIA

Keleşler Otomotiv- Seat/Skoda

Kocaeli Kaya Otomotiv- Toyota

Mengerler- Mercedes

Oto Teknik Otomotiv- Subaru

Öztorun Oto- BMW/Mini Cooper
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Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu 
Odamızda Gerçekleştirildi

KOTO Başkanı Bulut’a 
Ziraat Bankası Heyeti Ziyareti

“Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu”, 
Odamız Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız  Hüseyin Gezer, 
Volkan Yılmaz ev sahipliği yaptığı programa Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, 
Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Yard. Doç Dr. Fatih 
Akbulut, Toplum Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı Uzm. Dr. Gazi Alataş, Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdür Yardımcısı Şerafettin Öztürk, Kocaeli Devlet 
Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adem Çakır, Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dernekleri Federasyon Başkanı Orhan Karagöz, 
Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karataş ile Kocaeli Bağımlılıkla 
Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Karadaşlı ve çok sayıda davetli katıldı. 

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi İsa 
Aydoğan, İzmit Şube Yöneticisi  Deniz 
Alp ve Girişimci Şube Yöneticisi Şeref 
Kişmir Odamızı ziyaret etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Başkan Yardımcılarımız 
Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet 
Akif Şen, Adnan Turan, Abdurrahman 
Çuhadar ve Yusuf Erenkaya ’nında 
katıldığı ziyarette iş dünyasının ge-
nel ekonomik sorunları ele alınırken 
önümüzdeki dönemde KOTO üyele-
rine yönelik bankacılık projelerinde 
işbirliği yapılması görüşüldü.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın 
Girişimciler Kurulu İl Başkanları, M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
biraraya geldi. Hisarcıklıoğlu’nu Genel Kurul’da yeniden 
TOBB Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Kadın 
Girişimciler ile Hisarcıklıoğlu çalışmalara ilişkin istişarelerde 
bulundu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Kadın 
Girişimcilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, 
“Genel Kurulumuzu tamamladık. Şimdi vakit Türk özel sektörü 
için hep birlikte, hem içeride hem de dışarıda, canla başla ça-
lışma vaktidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı’nın 
TOBB camiasının içerisinden bir ismin olmasından duyduğu 
memnuniyeti ileten Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız 
ilk kabinesini açıkladı.Tarihi önemi bulunan bu kabinede içi-
mizden biri olan Sayın Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. 
2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu 500 üye ile kurduğu-
muz günlerden, kurulumuzun başkan yardımcısının, yeni dö-
nemin ilk Ticaret Bakanı olduğu günlere geldik. Sayın Pekcan’ın 
Ticaret Bakanı olarak atanması, Kurullarımızın sahip olduğu 
yüksek itibarın bir göstergesidir. Sayın Pekcan’ın bakanlığının, 
kadınların ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almasına çok 
önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi (Eğitim Kuruluşları, 
Matbaacılar ve Bilgisayarcılar) Körfez Ticaret Odası’nın ev 
sahipliğinde yapılan Gebze Ticaret Odası temsilcilerininde 
bulunduğu toplantıya katıldı.
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, 
Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz ile 15. Komite Başkanı Handan 
Kümeli’den oluşan KOTO Heyeti, Körfez Ticaret Odası 13. Komite 
üyeleri Nihat Sert, Ahmet Kırcı, Nihat Can Kırcı ve Fatih Uykun 
yaparken, Gebze Ticaret Odası 23.Komiteden Fatma Sevgi Çiler, 
Seçil Mehmet Kaçar, Saliha Aksoy ve Seçil Gelişmen’in katıldığı 
toplantıda Eğitim sektörü olmak üzere özel eğitim kurumları 
ile sürücü kurslarının sorunları çeşitli yönleriyle ele alındı. 
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda sektörel sorunlar, 
ortak çözüm noktaları ve bundan sonraki süreçte odalar arası 
işbirlikleri konuşularak bir sonraki müşterek komite toplantısının 
2 Ekim’de Gebze Ticaret Odası’nda yapılmasına karar verildi.

Kadın Girişimciler 
Hisarcıklıoğlu İle Buluştu

15. Komite Körfez ve Gebze Ticaret Odaları ile 
Müşterek Toplantıya Katıldı
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Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) Ağustos ayı eğitimlerine kayıtlar 
sürüyor.

İş ve sosyal hayata yönelik ücretsiz eğitimler düzenleyen KOTEV’in Ağustos ayı 
eğitim programına kayıtlar başladı. İş yaşamının vazgeçilmez programı excel 
başta olmak üzere, birçok eğitimin yer aldığı Ağustos takvimi, katılımcılarına 
kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri bilgiler sunuyor. 

KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, Oda’nın resmi web sitesi 
www.koto.org.tr  üzerinden http://e-koto.org/Kotev/  bağlantısını tıklayarak 
kayıt yaptırılabilirsiniz. 

Ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile 
ilgili kapsamlı bilgi alabilirsiniz.

Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV), iş dünyası temsilcilerinin kişisel gelişimlerine değer katmak amacıyla dü-
zenlediği ‘Kriz Yönetimi’  ve ‘İş Dünyası Koçluk Becerileri’ eğitimini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.  Eğitime katılanlar, 
NLP-Kişisel Gelişim Uzmanı Merve Koştu tarafından iş dünyasında karşılaşılabilecek kriz türleri ve yönetimleriyle ilgili 
bilgilendirildi.

KOTEV, Ağustos ayında da
eğitimlere devam ediyor

KOTEV Temmuz Ayı Eğitimleri
Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi

Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı 
Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %1,3 azalarak 
12 milyar 954 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 18 milyar 
451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ti-
caret açığı %9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geri-
ledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında 

%68,5 iken, 2018 Haziran ayında %70,2’ye yükseldi. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran 
ayında bir önceki aya göre ihracat %2,1, ithalat %5,5 azal-
dı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı 
Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,8, it-
halat %3,3 azaldı.

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı 
ayına göre %6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında 
%47,5 iken, 2018 Haziran ayında %51,2 oldu.
Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 
308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon do-
lar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 mil-
yon dolar ile ABD takip etti. Çin’den  yapılan  ithalat,  2018 
yılı  Haziran  ayında 1 milyar 838 milyon dolar  oldu. Bu 
ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 
793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar 

ile ABD  izledi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 
sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsa-
maktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3’tür. Yüksek tekno-
loji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı 
%3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %37,6’dır.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9’dur. 
Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi 
ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6, orta yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise %42,6’dır.
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Turizm İstatistikleri, II. 
Çeyrek

Ekonomik Güven 
Endeksi

Ekonomik güven endeksi, 
Temmuz 2018

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

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. 
çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,1 artarak 
7 milyar 44 milyon 591 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep 
telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) 
%84,7’si yabancı ziyaretçilerden, %15,3’ü ise yurt dışında 
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize 
etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 
463 milyon 809 bin $’ını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 
milyon 782 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 $, yurt 
dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 
ise 885 $ oldu.
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı II. çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 

11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların %89’unu 9 mil-
yon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, %11’ini ise 1 milyon 
212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar 
oluşturdu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatan-
daşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen 
yılın aynı çeyreğine göre %19 artarak 1 milyar 650 milyon 
276 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin $’ını 
kişisel, 228 milyon 404 bin $’ını ise paket tur harcamaları 
oluşturdu.
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak  2 milyon 194 
bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 
$ olarak gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yük-
seldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.
 
Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,9 değerine, perakende ticaret 
sektörü güven endeksi 97,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1 değerine yükseldi. Temmuz ayında reel kesim 
(imalat sanayi) güven endeksi ise 101,5 değerine geriledi.
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İnşaat Maliyet Endeksi Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %4,06 arttı

Bina  dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, 
Mayıs 2018 [2015=100]

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

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Mayıs 2018
[2015=100]

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %2,60 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, 
Mayıs 2018 [2015=100]

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yük-
seldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.
 
Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,9 değerine, perakende ticaret 
sektörü güven endeksi 97,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1 değerine yükseldi. Temmuz ayında reel kesim 
(imalat sanayi) güven endeksi ise 101,5 değerine geriledi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %4,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,04 arttı. Bir ön-
ceki aya göre malzeme endeksi %5,38, işçilik endeksi %0,77 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi 
%31,74, işçilik endeksi  %16,28 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,84 arttı. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi %3,57, işçilik endeksi %0,52 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %24,98, işçilik 
endeksi  %15,46 arttı.
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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Temel Sosyal & İdari Göstergeler

Yüzölçümü

ToplamNüfus(2017)

Devlet Adı

Yönetim Şekli

Başkent

Hükümet

Resmi Dil

Vilayetler (9)

Toplumsal Yapı

Devlet Başkanı

1.219.090 km2    (Dünya Bankası)

56.717.156    (Dünya Bankası)

Güney Afrika Cumhuriyeti

Devlet Başkanlığı

Pretoria (İdari/Siyasi),
Cape Town (yasama),
Bloemfontein (Adli/Yargı)

Cyril Ramaphosa (aynı zamanda Hükümet Başkanıdır)

35 Bakan+Yardımcıları
(Devlet Başkanı aynı zamanda Hükümet Başkanıdır)

35 Bakan+Yardımcıları
(Devlet Başkanı aynı zamanda Hükümet Başkanıdır)

Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, KwaZulu-
Natal, Free State, North West, Gauteng, Mupumalanga, 
Limpopo

Yerli:%79- Batılı Göçmen: %9 - Asyalı/Hintli: %2,5, 
Diğer:%9,5

Serbest piyasa ekonomisine sahip Güney Afrika 
Cumhriyeti (GAC), gelişmekte olan pazar (emerging mar-
ket) konumundadır. GAC ekonomisi, gelişme yönlü bir 
yapı sergilemektedir. GAC’nin dünya ekonomisiyle bütün-
leşmesi 1994 yılında demokrasiye geçişiyle birlikte gerçek-
leşmiştir. Bu durum GAC ekonomisinin başlıca ticari ortak-
larının eğilimi ve ülkedeki diğer gelişmeleri de doğrudan 
etkilemiş görünmektedir. 

GAC, özellikle sahra-altı afrika ülkeleri olmak üzere, Afrika 
kıtası ülkelerini de etkisi altına alan örnek bir ülke konumu-
na gelmiştir. Sahra-altı afrika ülkeleri için açılan kapı olarak 
da nitelendirilmektedir. GAC’ın diğer ülkeler ile ilişkilerinin 
son yıllarda derinlik ve yoğunluk kazandığı gözlenmekte-
dir. Kıtada siyasi ve ticari alanda önemli uluslararası örgüt-
lenmeler (African Union-AU, South African Development 
Community-SADC gibi) de hız kazanmış olup, GAC’ın bu 
alanlarda önemli yeri ve rolü bulunmaktadır.
GAC, dünya ekonomisinde ağırlığı bulunan gelişmiş ül-
kelerden geniş ilgi görmektedir. Ekonomi programında 
ülkenin orta vade planı (Accelerated and Shared Growth 
Intiative for South Africa-ASGISA) önemli yer teşkil etmek-
tedir. Programa göre pazar ekonomisine dayalı olan GAC 
ekonomisinin bu yapısının süreceği ve kamu-özel sektör 
ortaklıklarının da özendirilmeye devam edeceği vurgulan-
maktadır. Ulaştırma ve enerji alanlarında önemli kamu ya-
tırımları söz konusudur.

G-20 üyesi olan ve benzer kalkınma hedefleri bulunan 
Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) arasındaki ikili 
ticari ve ekonomik ilişkilerin arzu edilen seviyenin altında 
olduğu ve daha fazla geliştirilebileceği değerlendirilmek-
tedir.

Ülkemiz ile GAC arasındaki ticari ilişkiler 1966 yılından beri 
devam etmektedir. 1980 yılına kadar ülkemizde uygulanan 
dış ticaret politikaları yüzünden düşük düzeyde seyreden 
ticari ilişkiler 1981 yılından sonra hızla artmaya başlamış 
ve 2000 yılına kadar belirgin bir seviyeye gelmiştir.
1 Ocak 2000 yılından beri AB ile Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) bulunan GAC ile ülkemiz arasında henüz bir STA bu-
lunmamaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkemiz ürünleri için Sahra-Altı 
Afrika da en önemli hedef ülke olarak ortaya çıkmakla be-
raber, pazara giriş, Asya ve Avrupa Birliği ülkelerinin paza-
ra girişteki rekabet avantajı, sanayi altyapısının halihazırda 
gelişmiş olması ve piyasadaki yerleşik ilişkiler nedeniyle-
zorluklar içermektedir.

GAC ile yapılan ikili ticaret, Türkiye aleyhine açık vermek-
tedir. 2015 yılında GAC’ye ihracatımız bir önceki yıla göre 
%10 oranında düşmüş ve 489 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir. İthalatımız da bir önceki yıla göre %23 oranında 
düşerek 919 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret dengesi 
yine aleyhimize gelişmiş ve dış ticaret açığımız 429 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu açık 2016 yılında 
da artarak 652 milyon Dolara ve 2017 yılında 1,2 milyar 
dolara yükselmiştir. Açığın artmasında, ithalatta %64 ora-
nında yaşanan artış etkili olmuştur.

Güney Afrika Cumhuriyeti iş dünyası ziyaret eden yaban-
cılar için eşine az rastlanır belirgin çelişkilerin görülebildiği 
bir ülkedir. Nüfus yapısı çeşitlilik içermektedir. GAC insan-
ları oldukça sıcak ve misafirperver özellik taşımaktadır. 
Misafir olarak kabul ettikleri ziyaretçileri evlerinde yemeğe 
davet etmeleri sıkça görülen bir olgudur.

GAC’da gelişmiş ülke standartlarında ve yeni altyapı ile 
azgelişmiş ülkelerde görülebilen yoksulluk iç içe geçmiş 
durumdadır. Gelir dağılımında uçurumlar sözkonusudur. 
Bu nedenle altyapısını hızla geliştirmeye çalışan ve zengin 
ülkeler arasında yer alma gayreti içinde olan ülkede kültü-
rel yapı da dinamik ve değişken yapı göstermektedir.

Ülkemiz vatandaşları Güney Afrika Cumhuriyeti’ne turistik 
ve iş amaçlı seyahatlerinde 30 güne kadar ikamet süreli 
müteaddit giriş vizelerini sınır kapılarında, herhangi bir üc-
ret ödemeksizin alabilmektedir.

Bu çerçevede, gidiş-dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu 
ve pasaport ile ülkeye giriş yapılabilmektedir. (Detay bilgi 
için; GAC Konsolosluk Tel: 0312-405 68 71 – 405 68 61)
Öte yandan; 30 günü aşan iş seyahatlerine ilişkin vize için 
gerekli evraklar: GAC Büyükelçiliğinden alınıp doldurula-
cak bir başvuru formu; (sözkonusu form, www.southafri-
ka.org.tr sitesinde yer almaktadır), en az 6 ay geçerli bir 
pasaport; 1 fotoğraf; GAC’den bir davetiye mektubu, gi-
diş-dönüş uçak bileti; otel rezervasyonu ve vize ücretidir.

İş kurma amaçlı “business visa” kategorisinde Bakan tak-
dirine bırakılmış asgari sermaye şartları ve toplam istihda-
mın en az %60’ının yerel işgücü (GAC vatandaşı veya sü-
rekli ikamet hakkı bulunan kişiler) arasından karşılanması 
şartı vardır. %60 yerel istihdam kotası “corporate visa” ka-
tegorisi için de geçerlidir.
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06.09.2018

06.09.2018

07.09.2018

13.09.2018

20.09.2018

08.09.2018

09.09.2018

16.09.2018

16.09.2018

23.09.2018

Konya Tohum 2018 7.Tohum 
Teknolojileri Ekipmanları 

Fuarı

Bubex, Bebek, Çocuk, 
Eğitim ve Kırtasiye Fuarı

87.İzmir Enternasyonal Fuarı

ENTECH

Diyarbakır EV’leniyoruz Fuarı

Tohum Teknolojileri 
Tohumculuk 
Ekipmanlar

Bebek Bakımı, Okul 
Öncesi Hazırlık, 
Okul Gereçleri, 
Çocuk Gereçleri

Genel Ticaret

Çevre Teknolojileri, 
Yenilenebilir Enerji, 

Geri Dönüşüm

Evlilik Hazırlıkları, 
Konut Projeleri, 

Mobilya Aksesuar, 
Dekorasyon, 

Züccaciye, Gelinlik, 
Damatlık

Tohum Teknolojileri
Tohumculuk Ekipmanları

Bebek İhtiyaç Ürünleri, 
Bebek Arabaları, Mama 

Oyuncak Firmaları 

Sağlık, Gıda,   Otomotiv, Ticari 
Araç, İş Makineleri, Genel
Makine, Mobilya, Finans

Çevre Teknolojileri, Geri 
Dönüşüm, Yenilenebilir 

Enerji, Atık Yönetimi, 
Arıtma, Ölçme,  

Evlilik Hazırlıkları, Konut 
Projeleri, Mobilya Aksesuar, 
Dekorasyon, Zücaciye, Ge-
linlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, 

Halı, Beyaz Eşya. Düğün 
Organizasyonu

Konya

Bursa

İzmir

İstanbul

Diyarbakır

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

KAZBUILD /
WOLRDBUILD

KIEV 
INTERNATIONAL 

FESTIVAL OF 
VOGUE

TURKMEN 
ENERGETICA

MOSSHOES

BABOLNA FAR-
MERS DAYS

04.09.2018 06.09.2018

07.09.2018 05.09.2018

06.09.2018

11.09.2018

07.09.2018

14.09.2018

05.09.2018 08.09.2018

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

YAPI İNŞAAT

HAZIR GİYİM, 
TEKSTİL, DERİ

ENERJİ

AYAKKABI, AKSE-
SUAR, DER,

TARIM MAKİNALARI

KONUSU

KAZAKİSTAN

UKRAYNA

TÜRKMENİSTAN

RUSYA 
FEDERASYONU

MACARİSTAN

ÜLKE

ALMATI

KIEV

AŞKABAT

MOSKOVA

BABOLNA

ŞEHİR

Başlıca Yurtiçi Fuarlar Başlıca Yurtdışı Fuarlar

EKONOMİ EKONOMİ
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Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler 
A.B.D. 
Kayıt Tarihi: 11.06.2018 
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership 
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis, IN, , 
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Yönetici ortak 
Tel: +1.317.478-0896; e-mail: info@anatoliadefense.com; web: www.anatoliadefense.com 

ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme, imalat, onarım ve lojistik alanlarında müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her 
ne olursa olsun, müşterileriyle ilgilenmek için gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin, 
aşağıda listelenen hizmetler için müşterilerin kendileriyle iletişime geçebilecekleri bildirilmiştir: 1-Ürünleriniz için ABD’de 
bir distribütör veya satış ajansına ihtiyacınız varsa; 2-ABD’de bir depolama tesisine ihtiyacınız varsa; 3-ABD’de pazarlama, 
danışmanlık veya diğer uluslararası ticaret hizmetlerine ihtiyacınız varsa; 4-Yatırımcıya ihtiyacınız varsa veya ABD’de bir ortak 
arıyorsanız; 5-ABD Hükümetinin açtığı ihalelerle ilgileniyorsanız; 6-İşinizi ABD’de genişletmeyi planlıyorsanız; 7-ABD’de yasal 
bir ofise ihtiyacınız varsa; 8-Bir şirket kurmak veya şirketinizi ABD’de açmak istiyorsanız; 9-ABD Hükümeti projeleri için tüm 
sektörlerde üretici ortağımız olmak istiyorsanız; 10- Ürünlerinizi ABD’de satmak istiyorsanız; 11-Sunduğumuz programların 
bulunduğu ağımıza katılmak isterseniz: I- İmalat İttifakı Programı (MAP) II- Tedarikçi/Bayi Ortaklığı Programı (VPP) III- ABD Satış 
ve Dağıtım Programı (SDP) IV- Federal Sözleşmeler Ortaklık Programı (FCPP).
        

Kayıt Tarihi:  06.07.2018
Firma Adı:  Corcement Group SRL
Yetkili Kişi: Alberto Rufino
Tel: 
Faks:
e-mail: corcementgroup@gmail.com 

Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Bölümünden alınan bir yazıda; çimento endüstrisinin çeşitli alanlarında 
faaliyet gösteren, tasarım, montaj yönetimi, Start-up, eğitim, optimizasyon ve özel ekipman bakımı gibi konularda faaliyetlerde 
bulunan bir mühendislik firması olan Corcement Group SRL’nin ürün ve optimizasyon teknolojisi hizmetlerini ülkemize de 
sunmak istediği bildirilmiştir. Firmanın Dünya çapında başarılı ve sürdürülebilir optimizasyonlar gerçekleştirdiği ve bu sayede 
maliyetlerin en aza indirildiği, verim ve kapasite kullanım artışı ve enerji tasarrufu sağlandığı ve çevreye olumsuz etkilerin 
azaltıldığı belirtilmiştir.

Kayıt Tarihi:   28.06.2018
Firma Adı:     GECOTRAP
Adres:           Km8, route de mateur 2010 Manouba, Tunisie, ,
Yetkili Kişi:    Mouna YAHYAOUI
Tel: +216.71.602 331 
Faks:+216.71.602 278
e-mail: service.achat@gecotrap.com.tn 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından GECOTRAP firmasının şişe için kapak (NGP:
39235090016) almak istediği bildirilmiştir. 

Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri

Kayıt Tarihi: 12.06.2018 
Firma Adı: ELS BANYS S.L. 
Adres: Camí de la veritat, s/n 46.292 - Massalavés (Valencia) SPAIN, , 
Yetkili Kişi: Ricardo Magraner / CEO 
Tel: +34.96.2446004
Faks:+34.96.2441077
e-mail: rmagraner@elsbanys.es
web: www.elsbanys.es 

İspanya’da geniş bir pazarda 30 yıldır iç ve dış aydınlatma ürünlerinde distribütörlük yaptığı belirtilen ELS BANYS S.L. şirketinin 
bu ürünler için Türkiye’den tedarikçiler aradığı bildirilmiştir. 

Kayıt Tarihi: 18.06.2018 
Firma Adı: NADAS 
Adres: 112 Av. Louis Braille 2eme étage cité Elkhadra 1003 Tunis, , 
Yetkili Kişi: Hichem HERGLI 
Tel: +216.71.805 175
Faks:+216.71.805 175
e-mail: h.hergli@nadas-group.com 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, NADAS adlı Tunus firmasının ülkemizden LED aydınlatma ilan panosu 
(NGP: 85312020007) ithal etmek istediği bildirilmiştir.

 

Mamul ürün ve malzemeler 
ARJANTİN

TUNUS

TUNUS
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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/


