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Gençlik ve Spor Bakanımız 
Osman Aşkın Bak’ı odamızda 
ağırladık

Yetişmiş bilim 
adamına ihtiyaç 
var..

"

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis 
Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi; Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif 
Şen, Cafer Kozluca, Halil Baylam, Yusuf Ziya Uludüz ile 
birlikte, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 3. 
Tematik Kış Kampları Projesi AR-Ge  İnovasyon Kampı’nın 
açılışını gerçekleştirmek üzere Odamıza gelen Gençlik ve 
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ağırladı.

Programda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti 
Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Zeki Aygün, Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Jandarma 
Komutanı Albay Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı 
Şemsettin Ceyhan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, 
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Belediye 
Başkanı İsmail Baran, Gençlik Spor İl Müdürü 
Muzaffer Çintimar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Akif 
Aktaş ve öğrenciler de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere seslenirken hayalleri 
olmadan bir şey olmayacağını belirterek, “Yetişmiş bilim adamına ihtiyaç 
var. İnovasyon ve girişimcilik ruhunuzu asla kaybetmeyin. Farklı, farklı 
işler yaparsanız onun getirisi, geliri çok daha yüksek” dedi. Bakan Bak 
bulunduğumuz coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmamız gerek-
tiğini belirterek, “Bilişim, yazılım sektöründe, uzay sanayinde, savunma 
sanayinde özellikle savunma sanayinde çok güçlü olmamız lazım. Ak 
Parti iktidara gelmeden önce savunma sanayinde bizim yerlilik payımız 
yüzde 25’lerdeydi.
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Odamız Heyeti daha sonra Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin ile makamında bir araya geldi. 
Meclis salonunda, ekibiyle birlikte işadamlarını ağırlayan 
Başkan Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile üç ay 
önce İzmit’te çok başarılı bir program gerçekleştirdikleri-
ni hatırlattı, iki kent arasındaki gidiş gelişlerin bu şekilde 
artmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İki ilin 
ortak ve güçlü yanları olduğunun altını çizen Fatma Şa-
hin, ticaret odalarının işbirliği protokolünün bu anlamda 
büyük önem taşıdığını bildirdi. Başkan Şahin konuşması-
nın ardından ilin sektörel yapısı, belediyenin yatırımları ve 
kentsel dönüşüm projeleri hakkında Kocaelili işadamları-
nın sorularını da yanıtladı.Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı-

mız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hüseyin 
Gezer, Odamız Meclis Üyesi aynı zamanda İzmit Genç İşa-
damları Derneği (İZGİAD) Başkanı Yusuf Erenkaya, Gaziantep 
temasları çerçevesinde Gaziantep Genç İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu’yla da bir araya geldi. Gaziantep GİAD Başkanı 
Bora Tezel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ziyaret edilen 
Kocaelili işadamları gerçekleşen görüşmede iki kentin ülke eko-
nomisine katkısına dikkat çekti.

Odamız Heyeti, Gaziantep temasları çerçevesinde kentin 
önemli üretim ve ticaret merkezlerini de gezdi. Heyetin en fazla 
dikkatini çeken yerlerden biri ise Fıstık Borsası ve Toptancılar 
Sitesi oldu. Kocaelili işadamlarını ağırlayan Gaziantep Fıstık Sa-
nayicileri Derneği Yönetimi, üretimin her aşamasıyla ilgili bilgi 
verdi, soruları yanıtladı.

Odamızın 2018 yılı 1. Müşterek Meslek Komite Toplantısı -18
21 Ocak 2018 tarihlerinde Gaziantep’te yapıldı. 3 gün süren 
program kapsamında eğitim ve resmi ziyaretler gerçekleştirildi.
 
Program kapsamında heyetin ilk resmi ziyareti Gaziantep 
Valisi Ali Yerlikaya’ya oldu. Vali Yerlikaya ile makamında bir 
araya gelen ziyarette Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılarımız Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz; 
Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Cafer Kozluca, Hasan 
Kanca yer aldı.

Müşterek Meslek Komite Toplantısı’na katılmak üzere 
Gaziantep’e giden Kocaelili işadamları ilk gün çok 
etkili bir eğitim çalışmasına da katıldı. TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Akademisyenleri’nden, 
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Adnan Erbaş, işadamlarına 
‘Profesyonel Yaşamda İletişim’ konusunda ders verdi. 
İşadamlarını sahneye alarak canlandırmalar eşliğinde 
eğitimi veren Adnan Erbaş, müşteri memnuniyeti 
ve çalışanların verimliliğini nasıl artırabileceklerine 
yönelik tavsiyelerde de bulundu.

Odamız müşterek meslek 
komite toplantısı’nı
Gaziantep’de gerçekleştirdi

Odamız ile Gaziantep Ticaret Odası arasındaki “Kardeş Oda 
Protokolü” için iki kurumun yetkilileri bir araya geldi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi, Odamız 
Meclis Başkanı Akın Doğan ve meclis üyelerimiz ile komite 
temsilcilerimiz, Gaziantep Ticaret Odası’nda; Yönetim Kurulu 
Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Meclis 
Başkanı Settar Konukoğlu ve meclis üyeleri tarafından karşı-
landı. Törende konuşmaların ardından başkanlar arasında iki 
il arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yöne-
lik “Kardeş Oda Protokolü” hayırlı olması dileğiyle imzalandı.
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi, 
Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan ve meclis üyelerimiz ile 
komite temsilcilerimiz, Gaziantep Ticaret Odası’nda; Yönetim 
Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve meclis üyeleri tarafından 
karşılandı. Törende konuşmaların ardından başkanlar arasın-
da iki il arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik “Kardeş Oda Protokolü” hayırlı olması dileğiyle imza-
landı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı-
mız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hüseyin 
Gezer, Odamız Meclis Üyesi aynı zamanda İzmit Genç İşa-
damları Derneği (İZGİAD) Başkanı Yusuf Erenkaya, Gaziantep 
temasları çerçevesinde Gaziantep Genç İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu’yla da bir araya geldi. Gaziantep GİAD Başkanı 
Bora Tezel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ziyaret edi-
len Kocaelili işadamları gerçekleşen görüşmede iki kentin ülke 
ekonomisine katkısına dikkat çekti.

Odamız Heyeti, Gaziantep temasları çerçevesinde kentin önemli 
üretim ve ticaret merkezlerini de gezdi. Heyetin en fazla dikkatini 
çeken yerlerden biri ise Fıstık Borsası ve Toptancılar Sitesi oldu. Ko-
caelili işadamlarını ağırlayan Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği 
Yönetimi, üretimin her aşamasıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Odamız Heyeti daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin ile makamında bir araya geldi. Meclis salonunda, eki-
biyle birlikte işadamlarını ağırlayan Başkan Şahin, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi ile üç ay önce İzmit’te çok başarılı bir program gerçek-
leştirdiklerini hatırlattı, iki kent arasındaki gidiş gelişlerin bu şekilde 
artmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İki ilin ortak ve 
güçlü yanları olduğunun altını çizen Fatma Şahin, ticaret odalarının 
işbirliği protokolünün bu anlamda büyük önem taşıdığını bildirdi. 
Başkan Şahin konuşmasının ardından ilin sektörel yapısı, belediye-
nin yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında Kocaelili işa-
damlarının sorularını da yanıtladı.

Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde 15 ve 19 Meslek Komi-
telerinin düzenlediği Medya ve İletişim Sektörü toplantısına 
KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, KSO 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif 
Şen, TOBB Medya Sektör Meclisi Başkanı Hakan Güldağ, Hür-
riyet Gazetesinde Vahap Munyar, Sabah Gazetesinden Şeref 
Oğuz ile Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve 
yerel medya, iletişim ve reklam sektörü temsilcileri katıldı.

Kocaeli’deki yerel gazete, TV, radyo ve internet haber sitele-
ri temsilcilerinin katıldığı toplantıda medya sektörünün ana 
gelir kaynağı resmi ve özel reklamlarla ilgili düzenlemeler, 
sorunlar görüşülürken, “Hazırlanmakta olan internet med-
yası yasa tasarısında düzenlemelerin birçok haber sitesinin 
kapanmasına yol açar” şeklinde görüşlerle birlikte Basın İlan 
Kurumu’nun aldığı komisyonun yüksekliği gündeme getiril-
di. TOBB Sektör Meclisinde yer alan Vahap Munyar ve Şeref 
Oğuz’da konuşmalarında yaşanan olaylardan verdikleri ör-
neklerde ‘ Medya ve Reklam Sektöründe yapılan düzenleme-
lerin çoğu kez sektörün gelişmesine engel olduğuna vurgu 
yaptılar.

Toplantının açış konuşmasını yapan KOTO Başkanı Necmi Bu-
lut, TOBB’un sektör Meclislerinin yaptıkları çalışmaları anlat-
mak ve bu meclislerde Kocaeli’den de sektör temsilcilerinin 
de yer almasını sağlamak için düzenlenen toplantının sektör 
temsilcilerine faydalı olması dileğinde bulundu. TOBB Medya 
ve İletişim Sektör Meclisi Başkanı Hakan Güldağ, konuşmasın-
da Meclisin yapısından ve yaptığı çalışmalardan bahsederek, 
‘Sektör Meclisimiz Yazılı, sözlü, İnternet medyası ve reklam 
dünyası ve sektörle ilgili Sivil Toplum kuruluşları Gazeteciler, 
Gazete Sahipleri, Reklamverenler, Halkla İlişkiler ve İletişim 
Danışmanları Dernekleri  kamu kesimi ile üniversitelerin ileti-
şim fakülteleri temsilcilerinden oluşuyor. 

Odamız ile Gaziantep Ticaret Odası ara-
sındaki “Kardeş Oda Protokolü” için iki 
kurumun yetkilileri bir araya geldi

Odamızda Medya İletişim ve 
Reklam Sektörünün sorunları 
görüşüldü 

Meclisimiz Medya, İletişim ve Reklam Sektörünün yapısal sorunlarıyla ilgili olarak hazırlanacak ka-
nun tasarılarının sektörümüze olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için görüş bildiriyor ve An-
kara’da hükümete, Siyasi Parti temsilcilerine sorunlarımızı anlatabilmek için çaba gösteriyoruz. 
Değişen dünyada iletişim yöntemleri hızla değişiyor ve gelişiyor. Yazılı sözlü ve görsel basında da 
bu değişimi çok hızlı yaşıyor. Medyanın doğru haberi kamuoyuna ulaştırmada ticari kaygıdan uzak 
olması için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması için sorunlarımızı her platformda gündeme 
getiriyoruz. Burada da dile getirilen sorunları yasa yapıcılar ve karar verenlere ileteceğiz” dedi.

HABERLER HABERLER
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Siyasi Parti İl Başkanları 
Toplantısın’a Yönetim
Kurulu Başkanımız Katıldı

Yangında hasar gören
firmalarımıza geçmiş
olsun

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, bu ay BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Siyasi Parti İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. SEKA Park 
Otel’de gerçekleşen toplantıda; AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Ay-
dın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve Gebze 
Ticaret Odası Başkan Vekili Sedat Mican yer aldı.
Toplantıda; Kuzey Otoyolu, Güney Otoyolu, Metro, Cengiz Topel Havaalanı’nın durumu 
görüşülürken konulara dair birlikte hareket etme hususunda fikir birliğine varıldı. Koca-
eli ortak paydasında buluşan siyasi parti il başkanları ve oda başkanları belli aralıklarla 
bir araya geleceklerini ifade etti.

İzmit Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak üzerinde faaliyet 
gösteren, Odamız Üyesi Eskar Gıda Maddeleri Pazarla-
ma İnşaat Turizm Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Keleşler Otomotiv Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret LTD.
ŞTİ. ve Kuzenler Ofset firmalarında 29 Aralık 2017 Cuma 
günü meydana gelen yangın ağır hasara neden oldu. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yıl-
maz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Abdülmelik Kalay yangının meydana 
geldiği bölgeye giderek kapsamlı bilgi aldı.

Aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bu-
lut ve Meclis Başkanı Akın Doğan da, yangında hasar gö-
ren Odamız üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Odamız Meclisinden Ertuğ 
ve Can’a Teşekkür Plaketi

Kogace Başkanı Gürol Bey 
Odamızı Ziyaret Etti

Odamızın 2017 yılı son meclis toplantısı, 
Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığın-
da gerçekleştirildi.
Gündem maddelerine geçilmeden önce, 
Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’ne önemli katkıları dolayısıyla 
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ’a ve 
engellilerin istihdamına yönelik projeler 
hayata geçiren ve Otizmli bireylerin piş-
maniye üreterek hem kendilerine hem 
kent ekonomisine katkı sunmalarını sağla-
yan Odamız Meclis Üyesi- Öz Can Pişma-
niye’ nin sahibi Yaşar Can’a plaket takdim 
edildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ile 
Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Gazeteciler 
Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Çetin Gürol’u ağır-
ladı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Ulu-
düz, Halil Baylam, Cafer Kozluca, Meclis Üyesi Yu-
suf Erenkaya yer aldı. 

Ziyarette Başkan Gürol, Kocaeli Gazeteciler Cemi-
yeti’nin 16 Ocak Basın Onur Günü, Türk Dünyası 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ile 
Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Gazeteciler 
Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Çetin Gürol’u ağır-
ladı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Ulu-
düz, Halil Baylam, Cafer Kozluca, Meclis Üyesi Yu-
suf Erenkaya yer aldı. 

Ziyarette Başkan Gürol, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin 16 Ocak Basın Onur Günü, Türk Dünyası Gazeteciler Zirvesi ve Gazeteci-
lik Yarışması Ödül Töreni’ne Odamızı davet ederek, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Türk Dünyası Gazeteciler Zirvesi’nin detayla-
rıyla ilgili de bilgi verdi. KOGACE’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Başkanlar Bulut ve Doğan, zirvenin 16 Ocak 
Basın Günü’nün uluslararasılaştırılması adına çok önemli olduğunu ifade ederek, KOTO olarak gereken tüm desteği vereceklerini 
ifade etti. 

İş Dünyasında Yeni Soluk
“Arabuluculuk”

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı 
haline gelen arabuluculuk iş dünyasında 
yeni bir dönem başlatacak. Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, 1 Ocak 2018 tarihinde 
yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş mahkemeleri 
Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı 
haline gelen arabuluculuğun iş dünyası-
na olan etkilerini değerlendirdi. Dava Şartı 
arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk 
geldiğini vurgulayan Başkan Bulut, yeni dü-
zenlemede emeği geçen herkese teşekkür 
ederken, camia olarak sistemin başarısı için 
üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

-Arabuluculukta anlaşılan konular tek-
rar dava konusu yapılamayacak.

Bulut, İş mahkemeleri Kanunu kapsamında 
yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı 
açıklamada; “Arabuluculuk görüşmeleri so-
nunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, 
üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar 
dava konusu yapmasının mümkün olma-
dığını belirtirken, düzenlemenin iş dünyası 
için önemli bir zamandan tasarruf sağlaya-
cağını belirtti. “İşçi de işveren de ihtiyacını 
karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, 
enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka 
işler için kullanabilecektir” dedi.

-Arabuluculuk sürecindeki gizlilik 
emsal kararlar oluşmasını engelle-
yecek.

“Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası 
için büyük sorun haline gelen emsal ka-
rarlar; işçi ve işverenin aralarında yapaca-
ğı arabuluculuk anlaşma metni gizli ola-
cağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu 
gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir 
sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluş-
turmayacaktır” diyerek sözlerine devam 
eden Başkan Bulut, bu değişikliklerin iş 
dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenil-
mesi gerektiğini vurguladı.
Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllar-
ca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk 
ile son bulacağını düşündüğünü dile ge-
tiren Başkan Necmi Bulut, “Vakit nakittir” 
sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden 
bahsetti.

-Taraflar bir çözüm üretemezse ne 
olacak?

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı 
sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin 
bu kadarla da kalmadığını belirten Bulut, 
“Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin 
çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması 
halinde arabulucunun bir çözüm önerisi 
getirebileceğini de sözlerine ekledi

-Yeni düzenleme ile sistem nasıl iler-
leyecek?

Başkan Bulut, yeni düzenlemeler ışığında 
sistemi şöyle özetledi;  “İşçi işveren alaca-
ğı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuş-
mazlıklarında arabuluculuğun dava şartı 
haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk 
oturumda arabuluculuk yolunu deneye-
cekler,

arabuluculukta anlaşılmaması halinde 
mahkemeye başvurabilecekler. Sistem ad-
liyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden 
işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk 
başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandı-
racaktır. Tarafların anlaşamaması halinde 
ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçe-
sinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk 
toplantıya katılmaması sebebiyle arabulu-
culuk faaliyetinin sona ermesi durumunda 
toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta 
belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya 
tamamen haklı çıksa bile yargılama gideri-
nin tamamından sorumlu tutulacaktır.”
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Atılımcı İşadamları
Derneği’nden Odamıza
Ziyaret

Marka’nın 2018 yılı mali destek programları 
odamızda anlatıldı

Kısa adı ATİK olan Atılımcı İşadamları Derneği, 
Odamıza ziyaret gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ile Mec-
lis Başkanı Akın Doğan, Atılımcı İşadamları 
Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
sin Akyol ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hasan Kan-
ca, Abdülmelik Kalay, Yusuf Ziya Uludüz, Halil 
Baylam, Cafer Kozluca ve Meclis Üyesi Yusuf 
Erenkaya’nın da yer aldığı ziyarette, ATİK’in 
yeni dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi alan he-
yet, Akyol ve yeni yönetimine çalışmalarında 
başarılar diledi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2018 yılı proje teklif çağrıları kap-
samında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel 
gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 25.000.000 TL destek 
verecek. MARKA’nın 2018 yılı mali destek programı, Odamızda düzenlenen 
yoğun katılımlı bilgilendirme toplantısı ile kent kamuoyuyla paylaşıldı. Oda-
mız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcılarımız Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
toplantıya; Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, Derince Kaymakamı Akın 
Yılmaz, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, İl Kültür Turizm Müdü-
rü Adnan Zanburkan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Projelerinden Sorumlu Başkan Danışmanı 
Fazile Özkurt birim müdürleri, kurum yetkilileri ve işadamları yoğun katılım 
sağladı.

Marka’nın Düzce
Toplantısına
katıldık
Düzce’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Bolu Valisi Aydın Baruş, Düzce Va-
lisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğ-
lu, Sakarya büyükşehir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ, Düz-
ce İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Çakır, Bolu 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Yalova İl 
Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır ve 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekrete-
ri Dr. Mustafa Çöpoğlu katıldı. 

Dr. Çöpoğlu: 25 Milyon TL Destek 
Sağlanacak
2010 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Doğu Marmara Kalkınma Ajan-
sı’nın toplam destekleri hakkında bilgi veren MARKA Genel Sekreteri Dr. 
Mustafa Çöpoğlu, “MARKA, doğrudan finansman desteği kapsamında; 19 
Mali Destek Programını, 6 Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ve 6 Gü-
dümlü Proje Desteğini hayata geçirmiştir. Toplamda 450 proje için yaklaşık 
109 Milyon TL destek sağlamıştır. Eş finansman katkılarıyla birlikte Bölgemiz-
de yaklaşık 194 Milyon TL tutarında bir yatırım gerçekleşmiştir. MARKA, ayrı-
ca, 9 Teknik Destek Programını hayata geçirmiş ve 458 proje için 3,7 Milyon 
TL’nin üzerinde bir tutarı bölgenin hizmetine tahsis etmiştir. Bu yıl, kar amacı 
gütmeyen kurumlarımıza yönelik; İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile toplamda 14 milyon TL, kar 
amacı güden kurumlarımıza yönelik ise; Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer 
Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ve  Turizm Mali Destek 
Programı ile toplamda 11 milyon TL destek sunacağız. Kar amacı güden ve 
gütmeyen kurumlarımızın fark yaratacak, yüksek katma değerli ürünler ve 
hizmetler geliştirecek projeleri için 2018 yılında faydalandıracağımız deste-
ğin toplam tutarı ise 25 milyon TL’dir” ifadelerine yer verdi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da ko-
nuşmasında, destekler dolayısıyla MARKA’ya teşek-
kür ederek, “Bildiğiniz üzere ekonomimiz ilk 9 ayda 
yüzde 7,9 gibi bir büyüme yakaladı. Diğer taraftan 
ihracatımız 157 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu 
büyümenin ve ihracat artışının ana aktörü olan iş 
insanlarımızı tebrik ediyorum. Tabi bu süreçte kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan destekle-
rin, özellikle finansman boyutunda, önemli bir yeri 
bulunmaktadır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız bu desteklerin 
sağlanması ve katma değer sağlayan işlerin haya-
ta geçirilmesinde önemli çalışmalar yapmaktadır. 
2017 yılında ekonomide yakalan büyüme ivmesinin 
2018 yılında da artarak devam etmesi, özellikle ithal 
ürünlerin yerlileştirilmesi ve turizm alanında atağın 
yerelden başlaması önem arz etmektedir. 
Bu noktada hem KOBİ’lerimizin hem de meslek 
kuruluşlarımızın başvuru yapabileceği destek prog-
ramlarının ilimiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi. Kocaeli Vali Yardımcısı Ek-
rem Erdoğan da konuşmasında, Kocaeli’nin özellikle 
turizmde çok büyük potansiyel taşıdığını ifade ede-
rek, turizmle ilgili projeler yazılabileceğini ifade etti. 

Konuşmaların ardından MARKA Proje Uygulama Bi-
rim Başkanı Şevket Kırıcı, 2018 yılı mali destekleriy-
le ilgili bilgi verdi. Kırıcı konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi; “Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, yerel 
potansiyeli harekete geçirmek, proje ve faaliyetle-
re sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve 
kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini 
geliştirmek, Doğu Marmara TR42 Bölgesi’nin yatırım 
imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle 
Bölge’nin, ulusal kalkınma planı ve programlarında 
öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde rekabet 
gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını 
gerçekleştirmek amacı ile 2014-2023 Bölge Planı 
kapsamında 2018 yılı için 4 ayrı Mali Destek Prog-
ramı açıklamıştır.

MARKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROG-
RAMLARI

Düzce’de gerçekleştirilen toplantıda; Küresel Ulusal Bölgesel Aylık Ekono-
mik Görünüm Raporu, Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Program, 2017 yılı 
Aralık ayı harcama ve faaliyetleri değerlendirildi.
Ajansın Avrupa Birliği’nden sağladığı destekler ile Dağ Bisikleti Maratonu 
Dünya Şampiyonası 2020 hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi

IRAK’IN KUZEY VİLAYETLERİNDEKİ YABANCI ŞİRKETLER 
FAALİYETLERİNİ BAĞDAT’A TAŞIYABİLİRLER

Bağdat Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya istinaden TOBB’dan alınan yazı-
da; Irak Dışişleri Bakanlığı’nın 29.11.2017 tarihli Nota’sına atıfla, Irak’ın kuzey 
vilayetlerindeki yabancı şirketlerin ve uluslararası örgütlerin talep etmele-
ri halinde faaliyetlerini Bağdat’a taşıyabilecekleri belirtilmektedir. Ayrıca bu 
çerçevede karşılaşılabilecek zorlukların giderilmesi amacıyla söz konusu ta-
leplerin Irak İçişleri Bakanlığına sunulacağı da bildirilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için
Şehla Ali Hasan Tel: 0312 218 22 21 E-posta: sehla.hasan@tobb.org.tr
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Koto Kamu işbirliği ile etkin 
çözüm arayışı

Başsavcılık Koruma Kurulu 
toplantısı odamızda yapıldı

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis 
Başkanı Akın Doğan ev sahipliğinde İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan’ında katıldığı Vergi Dairesi Başkan Halil  İb-
rahim Temiz, SGK İl Müdür yardımcıları İsmail Yılal ve Nasır 
Durmaz, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez’in hazır 
bulunduğu toplantıda geçtiğimiz hafta meydana gelen  Es-
kar Gıda, Keleşler Otomotiv ve Kuzenler Kağıt Firmalarının 
zarar gördüğü büyük yangın konusu etraflıca görüşüldü.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra büyük 
yangından zarar gören Eskar Gıda, Keleşler Otomotiv ve 
Kuzenler Kağıt Firmalarının sahip ve yöneticileriyle avukat-
larının da katıldığı toplantıda Vergi Dairesi, SGK ve İŞKUR 
kamu bürokrasisi tarafından mağduriyetin giderilmesi için 
neler yapılabileceği konusunda görüş alındı. Toplantıda 
Odamız  üyesi firmaların en kısa zamanda ticari faaliyetle-
rine geri dönmesi için  İzmit Belediye Başkanı Nevzat Do-
ğan, Vergi Dairesi, SGK ve İŞKUR temsilcilerine teşekkür 
eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, ‘Kent 
ekonomisine katma değer üreten üyelerimizin sonuna 
kadar yanında olacağız ve sorunlarına çözüm bulmak için 
çaba göstereceğiz’  dedi.

08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde önemli deği-
şiklikler olmuştur. Özellikle iş ve işlemlerini yürütmüş olduğu-
muz “K” türü yetki belgelerinde yapılan değişiklikler önem arz 
etmektedir.
– K1, K2 ve K3 yetki belgesi ücretleri düşmüş olup, K1 ve K2 yet-
ki belgesi ücreti 10.000 TL olmuştur. K3 yetki belgesi ise 5.000 
TL olarak belirlenmiştir.
– Kamyonet sınıfı araçlar ile K1* ve K2* yetki belgesi ücretle-
rinde %75 oranında indirim uygulanmakta olup, yetki belgesi 
ücreti 2.500 TL olarak uygulanmaktadır.
– Yetki belgelerine yeni eklenecek araçların taşıt kart ücreti 300 
TL olarak belirlenmiştir.
– K1 ve K3 yetki belgelerinde uygulanan asgari kapasite şartları 
düşürülmüş olup, K1 yetki belgesi alacak gerçek kişilerden 25 
ton, K1 belgesi alacak olan şirketlerden 50 ton ve K3 yetki bel-
gesi alacak olan gerçek ve tüzel kişilerden 35 ton kapasite şartı 
aranmaktadır.

– K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde kapasite şar-
tı sağlanacak araçlarda aranan 20 yaş şartı kaldırılmıştır.
– K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde aranan ser-
maye şartı kaldırılmıştır.
– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 21’nci maddesine göre iptal 
edilen (Gerçek kişinin ölümü) yetki belgeleri hariç, iptal edilmiş 
veya yenileme hakkı bulunmayan yetki belgesi sahipleri aynı 
yetki belgesini talep etmeleri halinde mevcut yönetmelikte ön-
görülen şartları sağlamaları halinde yetki belgesi tam ücretinin 
%50’ sini ödemeleri halinde yetki belgesi yeniden düzenlenir ve 
belgeye kayıt edilecek araçlar için taşıt kartı ücreti tam olarak 
ödenir.
– Taşıt belgesinde kayıtlı olup, araç muayene bitim tarihinden 
sonraki 30 takvim günü içerisinde muayenesi yapılmayıp taşıt 
belgesinden re’sen düşülen araçlar ile yetki belgesi yenileme 
işlemlerinde taşıt belgesinde kayıtlı araçlar için taşıt kartı ücreti 
60 TL olarak uygulanmaktadır.

Başsavcılık Koruma Kurulu Toplantısı, Kocaeli Vali-
si Hüseyin Aksoy’un katılımları, Odamız ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcısı Meh-
met Ali Kurt’un sunumuyla başlayan programda 
konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Denetimli 
Serbestlik kapsamı içerisinde yürütülen faaliyetler 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle suça bulaş-
mış olan kişilerin rehabilitasyonu ve topluma ka-
zandırılması denetimli serbestlik aracılığı ile daha 
anlamlı ve kolay oluyor. Bu anlamda ilgili kurum 
ve kuruluşlarımızla başlatılmış olan işbirliğinin 
bundan sonrada artarak devam etmesi hepimizin 
beklentisidir. 

Kurum müdürlerimizin bu konuda daha duyarlı 
olması, gelen taleplerin öncelikli olarak değerlen-
dirilmesi ve bunlarla ilgili çözüm üretmeleri de 
çok önemlidir. Geçmiş yıllarda başlayan ve davam 
eden bu uygulamanın bu yılda artarak devam et-
mesi hepimizin görev ve sorumluluğudur. Esas 
olan koruyucu tedbirler almaktır. Cumhuriyet 
Başsavcımıza ve onun şahsında tüm savcılarımız 
ile katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Konuşmaların ardından Denetimli Serbest-
lik Müdürü Taylan Beydoğan, denetimli serbestlik 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

DEĞİŞEN KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!
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Sınırdaki Askere Kocaeli
morali

Odamızda “Yenilebilir
Enerji” semineri
düzenlendi.

Odamız Heyeti Gaziantep programında sınırdaki askeri de 
unutmadı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret 
eden işadamları, sınır ötesi operasyonundaki lojistik destek 
sağlayan askerlere Kocaeli halkının destek mesajlarını iletti.

Odamızın Gaziantep programı sadece ticari görüşmelerle sı-
nırlı kalmadı. Kocaelili işadamları, Fırat Kalkanı ve Afrin ope-
rasyonlarına katılan birliklere tüm lojistik desteğin sağlandığı 
Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti. Karar-
gâhta; Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Alpaslan Kı-
lınç, Kurmay Başkanı Kurmay Albay Fatih Solmazlar ve diğer 
askeri yetkililer tarafından karşılanan işadamları, duygu yük-
lü anlar yaşadı. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bu-
lut, Meclis Başkanımız Akın Doğan ve beraberindeki heyet 
komutanlara, Kocaeli halkının destek mesajlarını iletti.

Odamız, hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem 
de yeni yatırım alanları sunması nedeniyle önem arz eden 
‘Yenilenebilir Enerji’ konusunda seminer düzenledi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen programda Kocaeli Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç Dr. Erdal Mustafa Yeğin, Dr. Engin Başoğlu ve 
Niyazi Güçlü, katılımcılara yenilenebilir enerji kaynakları ve 
ülkemizin potansiyeli ile ilgili bilgi verdi.
Seminer programı Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Gezer’in açılış konuşmasıyla başladı. Kocaeli 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç Dr. Erdal Mustafa Yeğin ise su-
numunda, Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu gücü hakkında 
kapsamlı bilgiler paylaşarak, ülke olarak güneş enerjisine 
yoğunlaşmak gerektiğini vurguladı. Ülkemizin güneşlenme 
süresi baz alındığında, güneş enerjisinin hem ülkemiz hem 
Kocaeli için önemli bir potansiyel olduğunu ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Yeğin, üretim süreçleri, tahmini maliyetleri ve des-
teklerle ilgili de işadamlarına bilgiler verdi. Dr. Engin Başoğlu 
ve Niyazi Güçlü de güneş enerjisi iyi uygulama örnekleriyle 
ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

BERBER VE KUAFÖRLERİN ZORUNLU HAFTA TATİLİ
UYGULAMASI İPTAL EDİLDİ!

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, berber ve ku-
aförlerin hafta tatili uygulamasıyla ilgili kararın Kocaeli Valiliği 
tarafından iptal edildiğini söyleyerek, Vali Hüseyin Aksoy’a es-
naf dostu kararı dolayısıyla teşekkür etti
Kadın kuaförlerinin Salı, erkek berberlerinin ise Pazar günü 
zorunlu hafta tatili yapması kararının iptali için sürecin en ba-
şından bu yana çalışmalar sürdüren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Valiliği’nin berber ve kuaförler 
lehine kararıyla ilgili açıklama yaparak, Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy’a teşekkür etti.

TEŞEKKÜR VE MÜJDE

Zorunlu haftalık tatil kararının hem sektöre hem kentimiz eko-
nomisine olumsuz sonuçlar getireceğini ve uygulanmasının zor 
olacağını her fırsatta gündeme getirdiklerini, her fırsatta STK ve 
meslek örgütlerinin görüşlerine önem veren Kocaeli Valisi Hü-
seyin Aksoy’un hassasiyetleri sayesinde uygulamanın yürürlük-
ten kaldırıldığını ifade eden Başkan Bulut, “Kocaeli Valiliğinde 
gerçekleştirilen son toplantı ilimizde, sivil toplum kuruluşlarına 
ve görüşlerine verilen değerin göstergesiydi. Kocaeli Valimiz 
Hüseyin Aksoy’a hem kararın yürürlükten kaldırılması hem de 
STK’lara vermiş olduğu kıymet dolayısıyla teşekkür ediyoruz. 
Kuaför ve berber arkadaşlarımızın gözü aydın” dedi.

İŞTE O KARAR

Kocaeli Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi; “6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında kanun gereği, erkek kuaför ve berberlerinin pazar 
günleri, bayan kuaförlerin ve güzellik salonlarının ise salı günle-
ri haftada bir gün tatil edilmesi konusunda ilgili meslek odaları-
nın teklifi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret 
Odası, Körfez Ticaret odası, Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak yapılan 
değerlendirme  neticesinde, Valiliğimizce 20.11.2017 tarihin-
den itibaren uygulanmıştır. Bu güne kadar kararın uygulanması 
ile ilgili olarak Valiliğimize gelen şikâyetlerden ekonomik sıkın-
tıların olması ve uygulamada birliğin sağlanmasında yaşanan 
zorluklarla ilgili esnaf ve sanatkarlar odası, Ticaret Odaları ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili kararın uygula-
madan kaldırılması yönünde görüş ve talepte bulunulmuştur.
Bu itibarla, 6585 Sayılı Kanun 3’üncü maddesinde bahsedilen 
yetkili idare ile meslek kuruluşlarından alınan görüş ve talep-
lerin yeniden değerlendirilmesi neticesinde, Valiliğimizce; İli-
miz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren erkek berber ve 
kuaförlerin Pazar günleri, bayan kuaför ve güzellik salonlarının 
ise Salı günleri kapalı tutulmalarına ilişkin 17.11.2017 tarih ve 
2017/29629988 sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına karar 
verilmiştir.”
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‘KREDİ KARTIYLA DOLANDIRICILIK’ SİGORTACILARIN
GÜNDEMİNDE

Odamız 14. Meslek Komitesi’nde yer alan Sigortacılar Grubu, 
poliçe bedelini başkasının kredi kartıyla ödedikten sonra işlemi 
iptal ettirerek acenteleri mağdur eden kötü niyetli kişilere karşı 
bağlayıcı bir çalışma başlattı.
Sigorta poliçe işlemlerinde, başkasına ait kredi kartı ile ödeme 
yapan ve poliçe hazırlandıktan sonra bankayı arayarak işlemi 
iptal ettiren kötü niyetli kişilerin sektörü büyük ölçüde mağdur 
ettiği, sigorta şirketlerinin de poliçeyi iptal edemeyip belirlenen 
tutarı acentelerden tahsil etmek durumunda kaldığı yönünde 
bilgiler alan Odamız Sigortacılar Grubu, soruna çözüm üretmek 
üzere kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilimiz 
turizminin daha da gelişmesi amacıyla 
düzenlediği toplantılardan bir yenisini 
geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Kocaeli 
Vali Yardımcısı Mustafa Ekşi’nin koordi-
natörlüğünde, İl kültür Turizm Müdürü 
Adnan Zamburkan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya Odamız Yöne-
tim Kurulu Üyesi Cafer Kozluca, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, 
Kocaeli Üniversitesi, MARKA, TÜRSAB, 
TÜROB, Kocaeli Turizm Derneği, Karte-
pe Turizm Derneği, Kocaeli Doğa Spor-
ları Kulübü temsilcileri, Odamız Araştır-
ma ve Dış Ticaret Servisi Memuru Oğuz 
Çağıl katıldı.

Toplantıda ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zambur-
kan gerçekleştirilen ve devam eden projelerle ilgili sunum yaptı. 
Sonrasında Kocaeli turizminin geliştirilmesi adına yapılabilecek-
ler ile ilgili kurum yetkilileri görüşlerini açıkladı. Toplantıda genel 
olarak; Cengiz Topel Havalimanı’na işlerlik kazandırılması, Karte-
pe’deki kış turizminin geliştirilmesi, Kocaeli Turizm Koordinasyon 
Merkezi kurulması önerisi, tarihi ve turistik alanların tanıtılması 

için materyaller hazırlanması, termal tesislerin tanıtılması, festi-
val düzenlenmesi ve mevcut festivallerin daha da kapsamlı hale 
getirilmesi, rehber ihtiyacı konuları görüşülürken, Odamız Yöne-
tim Kurulu Üyesi Cafer Kozluca da, Kocaeli Ticaret Odası olarak 
gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirme-
yi planladığımız ilimiz turizmine doğrudan katkı sağlayacağını dü-
şündüğümüz konular ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

KOTO TAKİPÇİSİ OLACAK

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, komite meclis 
üyesi Medet Aydın, komite üyesi Abdullah Kanpara ve sektör 
temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, hukukçular da hazır bulun-
du. Sektör için dolandırıcılık anlamına gelen sorunun çözümü 

için, 3D secure sisteminin ivedilikle zorunlu hale getirilmesi ge-
rekliliğine vurgu yapan Odamız Sigortacılar Grubu, Hazine Müs-
teşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne de yazı yazarak, bu tip 
işlemleri yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunulacağını, Kocaeli Ticaret Odası’nın da baş-
vuru süreçlerine aktif olarak katılacağını belirtti.

Odamız Turizm
Toplantısı’na katıldı

Odamız Ak Parti İl Başkanı ve 
Yönetimini ağırladı

‘Cengiz Topel
Havalimanı’

toplantısına katıldık

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ile Meclis Başkanımız 
Akın Doğan, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile il yönetimini 
ağırladı. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Halil Baylam ve Hasan Kanca’nın yer aldığı ziyarette Cey-
han, Odamızı 27 Ocak 2018 Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla ger-
çekleştirilecek olan Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne davet etti. 
Başkanlar Bulut ve Doğan, kongrenin hayırlı olması temennilerini 
iletti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında ger-
çekleştirilen ve Cengiz Topel Havalimanı’nın nihai 
durumunun görüşüldüğü toplantıya katıldı.
Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen toplan-
tıya ayrıca; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Doğan Erol, MARKA Genel Sekreteri  
Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başka-
nı Ayhan Zeytinoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Adnan Zamburkan, Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Danışmanı Ömer Polat ve Cengiz Topel Havalima-
nı Müdürü Hakan Çelik de katıldı.

Vali Aksoy, Cengiz Topel Havalimanı’nda yürütülen çalışmalar hakkında ilgili ku-
rum yetkililerinden bilgi aldıktan sonra, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyo-
nunun sağlanarak, hava limanının daha etkin bir şekilde kullanılması için gerekli 
çalışmaların yapılması talimatlarında bulundu.
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Türkiye’nin ‘toplu ulaşım’ 
yasasına ihtiyacı var

"

‘Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Çalıştayı’na katılan 
Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mus-
tafa Yıldırım, “Ülkemizin toplu ulaşım yasasına ihtiyacı 
var” dedi.
 
Sektörlerin sorunlarını tespit etmek, temsilcilerinin de katılım-
larıyla çözüm önerileri geliştirmek ve takipçisi olmak amacıyla 
çalıştaylar düzenleyen Odamız, 5. programını 17. Meslek Ko-
mitesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘karayolu yolcu taşımacılığı’ 
sektöründe gerçekleştirdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
mi Bulut’un, Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Baylam, Cafer 
Kozluca, Meclis Üyesi Ali Polat, 17. Meslek Komitesi Üyesi Musa 
Karabalık ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Türkiye Ka-
rayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Tüm 
Otobüsçüler Derneği Başkanı (TODER) Tahsin Yücefer, TÜRSAB 
Yedigöller Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, 
Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa 
Kurt ile sektör temsilcileri katıldı.

SEKTÖRÜN HARİTASI ÇIKARTILACAK
Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Bulut, KOTO olarak TOBB bünyesinde kurulan 
Sektör Meclislerinden daha fazla faydalanma arzusunda olduk-
larını ifade ederek, toplantıların tüm sektörlere yayılarak devam 
edeceğini söyledi. Elde edilecek çıktıların da rapor haline geti-
rilerek ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla da paylaşılarak takipçisi 
olunacağını vurgulayan Bulut, “Bildiğiniz üzere ülkemizde şehir 
içi ve şehirlerarası yapılan yolcu taşımacılığının % 90’ından fazla-
sı, yük taşımacılığının ise % 90’ına yakın bölümü karayolu ağırlıklı 
gerçekleşiyor. Gerek ticaret gerekse sosyal hayatımız için büyük 
önem arz eden sektörümüzün sorunlarının haritasını çıkartarak 
takipçisi olacağız” dedi.

YILDIRIM: GÜCÜMÜZÜN FARKINDA OLMALIYIZ
Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Sayın Musta-
fa Yıldırım ise konuşmasında sektör için önemli noktalara vurgu 

yaptı. Karayolu yolcu taşımacılığının, havayolu karşısında her ge-
çen gün kan kaybettiğini söyleyen Yıldırım, bunun çözümünün 
ise karayolu taşımacılığındaki maliyetlerin azaltılması ve ‘toplu 
ulaşım yasası’ olduğunu ifade etti. Sektör temsilcilerinin ve sivil 
toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin sektörün gele-
ceği için hayati önem taşıdığını söyleyen Yıldırım, “STK’ların en 
zayıf olduğu sektör karayolu taşımacılığı. İşverenler, emekçiler ve 
aileleriyle birlikte 21 milyon kişiye temas ediyoruz. Kendi gücü-
müzün farkında olmalıyız. Eğer biz birleşirsek ve güçlü bir yapı 
oluşturursak açamayacağımız kapı, çıkartamayacağımız yasa 
yoktur” dedi.

‘ULAŞIM SİSTEMLERİ BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLMELİ’
Türkiye’nin ulaşımda büyük mesafeler kat ettiğini, özellikle kara-
yolu yatırımlarıyla birlikte yolların daha güvenli ve konforlu hale 
geldiğini belirten Yıldırım, buna karşın son 10 yılda 7 kat büyü-
yen havayolu ulaşımının karayoluyla entegrasyonunun sağlana-
mamasının uzun mesafe firmaları için ‘iflasa sürükleyici’ boyutta 
olduğunu söyledi. Karayolu ulaşım sektöründe maliyetlerin de 
her geçen gün arttığını ancak doluluk oranlarının azaldığını ifade 
eden Yıldırım, “Taşıma sistemleri geliştirilirken hepsinin gelece-
ğinin düşünülmesi lazım. Biz hiçbir sektörün gelişmesine karşı 
değiliz. Ama karayolu taşımacılığının da düşünülmesi lazım. Tüm 
ulaşım sistemlerinin birbirine entegrasyonu ve geleceği için Tür-
kiye’nin ‘toplu ulaşım’ yasasına ihtiyacı var” dedi.

 TOPLANTIDA KONUŞULAN KONULAR
Çalıştayın ikinci bölümünde katılımcılardan gelen görüşlere yer 
verildi. Sektör temsilcileri ağırlıklı olarak; İzmit – İstanbul sefe-
ri yapan araçların 3. Köprü kullanımının zorunlu olması, köprü 
geçiş ücretinin yüksek olması ve mesafenin uzaması sebebiyle 
maliyetlerin artması, toplu taşıma araçlarının mazota ödedikleri 
KDV ve ÖTV oranlarının çok yüksek olması, muayene randevu-
larının geç verilmesi, köprü geçiş cezalarının yüksekliği konuları 
üzerinde görüşlerini açıkladı.

HABERLER
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Kocaeli Valiliği koordinasyonluğunda düzenlenecek olan “İnsan 
Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri” (KOİF’18) için pro-
tokol töreni düzenlendi.

Makam Toplantı salonunda yapılan protokol imza törenine, Ko-
caeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik ile 
destekçi kurumların temsilcileri; Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Ve-
kili Yrd. Doç. Dr. Fatih Akbulut, Gebze Teknik Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi 
Rasim Çelik, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Ko-
caeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı.

VALİ AKSOY: KOCAELİ İSTİHDAMDA ÖNEMLİ
MESAFELER KAT ETTİ

Törende yaptığı konuşmasında, Kocaeli’nin önemli mesafeler 
kat ettiğine vurgu yapan Kocaeli Valisi Aksoy, “Kocaeli Türkiye 

ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Böylesine önemli bir 
kentte kurumlarımızla işbirliği içerisinde bir İstihdam Fuarı ve 
Kariyer Günleri düzenleyerek, işverenin aradığı nitelikteki in-
sanları onlara sunma ve nitelikli işgücü piyasası yaratma anla-
mında bu fuarımız önemli katkı sunacaktır. 5-6-7 Nisan tarihle-
rinde gerçekleştirilecek KOİF’18 fuarımızın hem iş dünyamıza, 
hem de Kocaeli’mize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
İstihdam Fuarına emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

130 STANT YER ALACAK
5-6-7 Nisan 2018 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan KOİF’18 de;  
ilimiz ve çevre illerde ikamet eden, tüm iş arayanlara, daha iyi 
şartlarda iş arayanlara, iş hayatına yeni atılacak olan kişilere, 
yeni mezun olan ya da olacak lise ve üniversite mezunu gençle-
rimize, staj başvurusunda bulunmak isteyen tüm öğrencilerin 
bilgi alabilecekleri, 14 kamu kurum ve 87 özel sektör işletmesi  
ve 101 firma ( 130 stant) yer alacaktır.

Odamız 3. Meslek Komitesi, sektör sorunları ve çözüm öne-
rilerini görüşmek üzere grubun bünyesinde yer alan asan-
sör firmalarıyla toplantıda bir araya geldi .

Odamız 3. Meslek Komitesi (İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler 
ve Yapı Kooperatifleri) asansör sektöründe faaliyet gösteren 
firm ların temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.
3. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyeleri Hakkı Özkan, Mus-
tafa Soyer, 3. Meslek Komitesi Başkanı Kadir Zortaş ve ko-
mite Başkan Yardımcısı Muzaffer Gürfidan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda sektörün sorun ve çözüm önerileri 
görüşüldü. Toplantıda ayrıca, asansör aylık ve periyodik ba-
kımların rayiç fiyat tespitleriyle ilgili çalışma yapıldı. 

3. MESLEK KOMİTESİ ASANSÖR FİRMALARIYLA
TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

KOİF’2018 İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
5 NİSAN’DA AÇILIYOR

Odamızda Eğitim sektörü için çalıştay 
düzenlendi

Odamız 15. Meslek Komitesi (Bilişim, Eğitim ve 
Büro Malzemeleri Grubu) bünyesinde yer alan 
eğitim sektörü için çalıştay düzenledi. Odamız Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın 
moderatörlüğünde, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, 15. Meslek 
Komitesi Meclis Üyemiz aynı zamanda Komite 
Başkanı Fatih Ekinci, Meclis Üyemiz Yıldırım Yılmaz 
ve Komite Üyemiz Handan Kümeli’nin ev sahipli-
ğinde düzenlenen Eğitim Sektör Çalıştayı’na; 
TOBB Eğitim Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci, Baş-
kan Yardımcısı Yusuf Tavukçuoğlu, Eğitim Meclisi 

Üyesi Adem Önal, TOBB Eğitim Meclisi Danışmanı 
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Eğitim Meclisi Uzmanı Duy-
gu Kılıç ve sektör temsilcileri katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı, çalıştayın moderatörü 
Volkan Yılmaz gerçekleştirdi. TOBB Eğitim Meclis 
Başkanı Dr. Yusuf Ekinci de yaptığı konuşmasında 
eğitim sektörünün önemine vurgu yaparak Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde Kurulmuş 
olan Eğitim Meclisi ile ilgili kapsamlı bilgi verdi.

Odamız tarafından düzenlenen Ser-
tifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitim-
leri’nin 2017 programı 21- 29 Aralık 
2017 Grubuyla birlikte sona erdi. Yıl 
boyunca ticari hayata Odamız ile ha-
zırlanan girişimci adaylarına başarılar 
diliyoruz.

ODAMIZ UYGULAMALI GİRİ-
ŞİMCİLİK EĞİTİMLERİMİZ DE-
VAM EDİYOR
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Arslanbey Organize Sanayi Bölge-
si Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, Odamızın, Arslan-
bey Organize Sanayi Bölgesi’nin destekleriyle hizmete açtığı ve 
330 öğrencinin öğrenim gördüğü Özel KOTO AOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Özcan Bedel ve öğretmenler tarafından karşı-
lanan Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Yöne-

tim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, yönetim kurulu üyeleri ve 
Bölge Müdürü Doğan Yıldırım eşlik etti.

Okul Müdürü Özcan Bedel’den bilgi alan Vali Aksoy, Endüstri-
yel Otomasyon Teknoloji Alanı, Makine Teknoloji Alanı, Makine 
Bakım Onarım, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı atölyeleri 
ve sınıfları dolaşarak, öğrencilerle sohbet etti ve derslerinde 
başarılar diledi.

VALİ AKSOY ÖZEL KOTO AOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANA-
DOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Yerel ve Ulusal
Dinamiklerle Görüşmeler

Odamız Meclis Başkanı Akın Do-
ğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Başdanışmanı 
Savaş Küçük ile bir araya gelerek 
Odamızın hazırladığı dosyayı tak-
dim etti.Odamız Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülme-
lik Kalay; Ticaret İl Müdürü Veysi 

Uzunkaya, İŞKUR İl Müdürü Ulvi 
Yılmaz, SGK İl Müdürü Nurettin 
Nacar, Kocaeli Vergi Dairesi Baş-
kanı Halil İbrahim Temiz ve İzmit 
Belediye Başkan Yardımcısı Ednan 
Pala’yı ziyaret ederek görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Odamızda düzenlenen Sağlık ve Medikal Sektörü Meclis Çalış-
tayı’nda sektörün sorunları, çözüm önerileri ve geleceği konu-
şuldu
Meclis çalıştaylarıyla sektörlerin geleceğine ışık tutan Odamız, 
bu kez sağlık ve medikal sektörü için önemli bir organizasyona 
imza attı. Çıktılarıyla sağlık ve medikal sektörüne değer katacak 
olan çalıştay, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Gezer’in ev sahipliği ve moderatörlüğünde, TOBB Türkiye 
Medikal Meclisi Başkanı Özgür İncekara ile İl Sağlık Müdürü Dr. 
Şenol Ergüney’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Firma temsilci-
lerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Meclis Üyeleri Hüseyin 
Eryaşar ile Selçuk Bakırlı da yer aldı.

GEZER: ‘SAĞLIKTA KALİTE’ FAZI BİR AN EVVEL BAŞ-
LAMALI
Çalıştayın sonunda hazırlanacak raporun ilgili kurum ve kuru-
luşlarla paylaşılacağını vurgulayarak toplantının açılış konuş-
masını gerçekleştiren Hüseyin Gezer, ‘Sağlıkta Dönüşüm Pro-
jesi’nin gerek sektörü gerekse ülkemizi bu alanda çok ileriye 
götürdüğünü ancak projenin ikinci fazı olan ‘sağlıkta kalite’ aşa-
masının bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti. “Sağlıkta 
kaliteyi artırmazsak, geriye doğru gidiş başlar” ifadelerine yer 
veren Gezer, “Sağlıkta Dönüşüm’ün en önemli ayağı özel has-
tanecilik. İlimizde 17 özel hastane, 5 bin 200’ü aşkın personeli 
ve bin 338 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Kocaeli’de yılda 
90- 100 bin arasında ameliyat yapılıyor. Sağlıkta kaliteyi daha 
da artırmamız gerekiyor” dedi. Gezer, Sosyal Güvenlik Kurumu 
bütçesinin bu yıl 21 milyar TL açık verdiğini ve bu durumun 
etkilerinin sektörde hissedilmeye başlandığını da söyleyerek, 
“Her talebimizde bütçenin durumu karşımıza çıkıyor. Sektörde 
mağduriyet yaşanmaması için vadelerin adının konulması ve 
verilen taahhütlere uyulmasını bekliyoruz” dedi.

DR. ERGÜNEY: KOTO’NUN TOPLANTILARINDAN FAY-
DALANIYORUZ

Düzenlenen çalıştay için Odamıza teşekkür ederek konuşması-
na başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Şenol Ergüney de, “KOTO’nun 
toplantılarına sık sık katılıyorum. İlgi duyduğumuz aktüel baş-
lıkları seçiyorlar. Bu toplantılardan ve seminerlerden bizler de 
çok faydalanıyoruz. Bugün burada medikal sektörü için bulu-
nuyoruz. Sektörümüz son 15 senedir çok büyüdü. Hem üretim 
hem de diğer aşamalarda birçok aşama kaydetti. Bu toplantı-
dan güzel öneriler ve güzel sonuçlar alınmasını ve sektöre fay-
dalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İNCEKARA: TALEBİMİZ VERGİ MAHSUBU
TOBB Medikal Sektörü Meclisi Başkanı Özgür İncekara ise, 
sektörün önem arz eden sorunlarının çözüm merciinin Maliye 
Bakanlığı, yönteminin ise vergi mahsubu olduğunun altını çize-
rek, “Sizlerin ve dolayısıyla sektörümüzün sorunlarının çözümü 
için toplantılar düzenliyoruz. Yapılan toplantılar bizlere çözüm 
yolunun Maliye Bakanlığı olduğunu gösteriyor. Sektörde sağ-
lıklı bir vergi yönetimi ve tahsilat sisteminin kurulması önem 
arz ediyor. Tüm bu sorunların hepsini Maliye Bakanlığı ile vergi 
mahsubu yöntemiyle çözeceğimizi düşünüyoruz. Tahsilatların 
ancak vergi mahsubuyla yoluna konulabileceği kanaatindeyiz” 
dedi.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR
Çalıştayın ikinci bölümünde firma temsilcilerinin görüş ve öne-
rilerine geçildi. Ağırlıklı olarak; Kamudaki alacaklıların, ilgili ala-
caklının ödediği vergiler üzerinden mahsup edilmesi, sektör-
de yerli üretimin desteklenmesi konusunda kamu alımlarında 
avantaj sağlanması, hammadde teminlerinde kümeleşmeye 
gidilerek yerli ürünler tercih edilerek dışa bağımlılığın azaltıl-
ması, İnternet ve marketlerde satılan medikal ürünlere yönelik 
denetimlerin artırılması, özel hastanelerde hekim kadro talep-
lerinin bakanlıkça yeterince karşılanamaması konuları üzerin-
de duruldu.

ODAMIZDA ‘SAĞLIK VE MEDİKAL’ SEKTÖRÜNÜN GELECE-
ĞİNE IŞIK TUTULDU
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Çin yeni vize
uygulamaları

Kenya’dan Maden
İthalatı

“Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin (ÇHC) Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan 25 
Aralık 2017 tarihli duyuruya atfen, 1 Ocak 2018 tarihinden iti-
baren geçerli olmak kaydı ile Türkiye’den Çine yönelik yapılacak 
vize başvuru işlemlerinde internet sistemine geçildiği, e-vize 
uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında 
istisnai bir uygulamaya gidildiği belirtilmektedir.
Yazıda, yeni vize uygulaması kapsamında ÇHC Ankara Büyü-
kelçiliği tarafından belirlenen ve hazırlık çalışmaları sürdürülen 
ekteki listede yer alan kurum ve kuruluşların Çine yönelik vize 
işlemlerinin hızlandırılabilmesini teminen istisnai uygulamalar 
getirildiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, ÇHC’ye yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsa-
yan ve iş adamlarımızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecin-
de önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede özetle, ÇHC 
Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek ör-
gütleri ve kuruluşlara üyelikleri ile firmalarda çalıştıklarını ispat-
layanlardan onaylı davet mektubu talep edilmeyecek; bunun 
yerine sadece ÇHC’de bulunan bir firmadan temin edilecek 
davet mektubunun yeterli olacağı belirtilmektedir.” denilmek-
tedir.
TOBB’nce ekte yer alan listenin daha kapsamlı bir şekilde oluş-
turulması için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulduğu bil-
dirilmiştir.

Bilindiği üzere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) 19 Şubat 
2017 tarihinde sona erdirdiği Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uy-
gulamasına 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yeniden başlamış-
tır. IKBY yetkili kuruluşu olarak görevlendirilen New Standard 
Firması (NSC), İntertek Test Hizmetleri A.Ş.’yi Kuzey Irak’a ihraç 
edilecek ürünlerin belgelendirilmesi için 3 yıl süreyle tek yetkili 
olarak atamıştır. Bu çerçevede, İbrahim Halil Gümrük Müdür-
lüğünün yazısına istinaden; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
inşaat malzemesi ihracatında İntertek şirketinden alınacak 
“Uygunluk Belgeleri”nin aranacağı, söz konusu belgeler temin 

edilmeksizin gümrüğe ulaşan sevkiyatın mahrece iade edile-
ceği öğrenilmiştir. Diğer taraftan, anılan uygulamanın ihraca-
tımızı olumsuz etkilememesi amacıyla karşılaşılan sorunların 
Bakanlığımıza bildirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede 
yaşayabileceğiniz sorunları uidb@ekonomi.gov.tr e-posta ad-
resine iletebilirsiniz. İntertek Test Hizmetleri AŞ. ‘nin uygula-
madan sorumlu Hükümet Kontratları Departmanı’nın iletişim 
bilgileri aşağıda yer almakta olup, anılan sorumlularla uygu-
lamaya ilişkin sorularınızla ilgili olarak iletişime geçebilirsiniz.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2016-
2020 yılları arasında uygulamaya konulan tarımsal faaliyetler 
için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemleri 
üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, daha kali-
teli Pazar ve Pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağ-
lanması, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi 
amacıyla, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine iliş-
kin Tebliğ ( Tebliğ No: 2017/48), 07.12.2017 tarih ve 30263 

sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
İlgili Tebliğ Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü web 
sayfasında yayınlanmış olup, başvuruların 1 Ocak tarihinden 
itibaren başlayarak 60(altmış) gün içerisinde, (en 01.03.2018 
günü) mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne yapılması gerek-
mektedir.

Kenya Madencilik Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda 
son dönemde altın dolandırıcılığındaki artışa dikkat çekildiği, 
kullanılan yöntemlerden örnekler sıralandığı belirtilmektedir.

Söz konusu duyuruda ( http://www.mining.go.ke/index.php/
latest-news/150-fraud-in-gold-dealing ), Kenya’da, altın ticareti 
konusunda sadece “Aurical Kenya Limited” adlı firmanın, altın 
dışındaki minerallerin ticaretinde ise “Modogashe Agencies Li-
mited” ve “Match Electricals Limited” adlı firmaların lisans sahi-
bi olduğunun teyit edildiği, her koşulda Kenya’dan altın almak 
isteyenlerin taahhüde girmeden önce Kenya Madencilik Ba-
kanlığı’yla istişare etmelerinin istendiği belirtilmektedir.

KUZEY IRAK İNŞAAT MALZEMELERİNDE UYGUNLUK
BELGESİ

TOPLU BASINÇLI SULAMA TESİSİ HİBE DESTEĞİ 

Ali Emir Buldur
GTS Ülke Müdürü emir.buldur@intertek.com 0212 496 46 46 4917

4660

4951

4922

4930

0212 496 46 46

0212 496 46 46

0212 496 46 46

0212 496 46 46

0212 496 46 46

Hürkan Yazağaç
GTS Operasyon Müdürü hurkan.yazagac@intertek.com

Tolga Küçükkaraağaç
GTS - Takım Lideri tolga.kucukkaraagac@intertek.com

Ümit Çebi
GTS - Takım Lideri umit.cebi@intertek.com

Arda Emre Uçar
GTS Takım Lideri arda.ucar@intertek.com

Genel Başvuru e-posta 
adresi info.turkey.gs@intertek.com

 İsim/Unvan E- Posta Telefon Dahili
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* İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan bu programda; Doğu Marmara Bölgesi’nde imalat sanayiinin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik projeler desteklene-

* Ulaşım Araç Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı
Ulaşım araç ve sistemleri değer zincirinde yer alan işletmelerin; yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve üretim süreçle-
rinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek bölgemizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet 

MARKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

* Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Mali Destek Programı
Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik çatı kurum ve kuru-
luşlar tarafından ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

* Turizm Mali Destek Programı
“Turizm Mali Destek Programı”nın amacı, turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak 
bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.
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Ülke ekonomisi, turizm başta olmak üzere hizmet sektörü, tarım, 
tekstil, konfeksiyon, hafif sanayi ile petrol ve fosfat üretimine da-
yanıyor. Tunus’un GSYİH’sının %8,9’unu tarım, % 61,5’ini hizmet, 
% 29,6’sını ise sanayi sektörü oluşturmaktadır. Ülke, giyim ürünle-
rinde Avrupa Birliği’nin 8’inci, tekstil ürünlerinde 9’uncu büyük te-
darikçisi konumundadır. Tunus aynı zamanda dünyanın en büyük 
7’nci fosfat ve üçlü süper fosfat üreticisi, otomotiv yedek parça ve 
bileşenlerinde Afrika ülkeleri - nin en büyük 2’nci üreticisi konu-
munda. Tunus, dünyanın en büyük 10’uncu domates üreticisi ve 1 
numaralı hurma ve zeytinyağı ihracatçısıdır. Organik ürünlerde ise 
Afrika ülkelerinin 2’nci büyük ihracatçısı konumundadır. 
Yatırım bakımından incelendiğinde; bilgi işlem ve haberleşme tek-
nolojileri, altyapı, elektrik elektronik, mekanik otomotiv (mekanik 
parçalar ve yan sanayi), tekstil, gıda sanayisi, deri ve ayakkabı ürün-
leri sektörleri yatırım potansiyeli yüksek sektörlerdendir. 3,135 ya-
bancı menşeili firma Tunus’ta faaliyet gösteriyor ve 330.000’den 
fazla istihdam yaratıyor.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,37 arttı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında;
-Bir önceki aya göre %1,37, 
-Bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,47,
-Bir önceki yılın aynı ayına göre %15,47,
-On iki aylık ortalamalara göre %15,82 artış gösterdi.
Aylık en fazla artış ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde ger-
çekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; %15,32 ile ham petrol ve 

doğalgaz ürünleri, %3,29 ile ana metaller, %2,72 ile motorlu 
kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) 
gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %1,58, giyim eşyası 
%0,33 ve kömür ve linyit %0,07 ile bir ay önceye göre endeks-
lerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında 
aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara malların-
da gerçekleşti.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7 arttı 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre
Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,9, 
İmalat sanayi sektörü endeksi %7,1,
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksi %6,7 arttı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,3 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sek-
törleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım 
ayında bir önceki aya göre;
-Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,2 artarken,
-İmalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. 
-Elektrik , gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksi ise %0,8 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,69 arttı                               
TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında;
-Bir önceki aya göre %0,69, 
-Bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, 
-Bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92, 
-On iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,69 ile ulaştırma grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer 
alan gruplardan;
-Gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, 
-Ev eşyasında %1,18, 
-Konutta %0,77
-Lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve ayak-
kabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer 
alan gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler ve tütün-
de %0,01 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçek-
leşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler 
%13,79, çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve sağlık 
%11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış %1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şır-
nak, Siirt)’de oldu
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,59 
ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortala-
malara göre en yüksek artış %12,79 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, 
Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2017 [2003=100]

Aralık 2017 [2003=100Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı,
Aralık 2017 [2003=100]

 Tunus, Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Raporu 
sıralamasında 2017 yılında 189 ülke içerisinde 77’nci 
sırada yer almaktadır.
Serbest Bölgeler (Zarzis ve Bizerte Ekonomik Faaliyetler 
Parkları) yatırımcılara 10 yıl süreyle vergiden muafiyet; 
sermaye, gelir ve karın serbest transferi; üretimde kul-
lanmak kaydıyla gümrüksüz ithalat gibi avantajlar sun-
maktadır. Dünya Ekonomik Forumu 2017 Raporu’na 
göre; turizm sektöründeki rekabetçi ekonomiler arasın-
da Tunus, 136 ülke arasında 87. sırada yer alıyor.

Tunus, Afrika’nın en kalifiye iş gücüne sahip ülkesi kabul 
ediliyor. 2018 yılına kadar Tunus’un makroekonomik ve-
rileri için beklentiler incelendiğinde; Yılda %4’ün üzerin-
de GSYİH artışı, sanayi üretiminde yılda ortalama %4,2 
oranında büyüme, tarım üretiminde %2,6 oranında 
büyüme, yıllık ortalama %4,6 oranında enflasyon artışı 
olacağı beklenmektedir. 
Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkiyi geçmiş yıl-
lar boyunca incelediğimizde, ticaretin ülkemiz le-
hine bakiye verdiği görülmektedir. Türkiye ile Tu-
nus arasında gerçekleşen ticaretin hacmi 1,1 milyar 
ABD Dolardır. Tunus’ta faaliyet gösteren Türk firma 
sayısı 25 olup, yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağ-
lanmakta. Tunus’ta mevcut Türk yatırımlarının de-
ğeri 1 milyar ABD Dolarına ulaşmış durumdadır. 

 * Detaylı bilgiye Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servi-
sinden ulaşabilirsiniz.

TUNUS YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ 
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Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde 
(DİBS) oldu
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 
ile indirgendiğinde %0,29, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile in-
dirgendiğinde ise %0,96 oranlarıyla DİBS’te gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;
-BIST 100 endeksi %0,14 oranında reel getiri sağlarken,
-Mevduat faizi %0,47, 
-Euro %1,72, 
-Amerikan Doları %2,54, 

-Külçe altın %3,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;
-BIST 100 endeksi %0,81,
-Mevduat faizi %0,20 oranında reel getiri sağlarken, 
-Euro %1,05, 
-Amerikan Doları %1,88 
-Külçe altın %3,04 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ
ORANLARI

Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre 
%4,1 arttı
2017 yılında zorlu günler yaşayan perakende sektörü yılso-
nuna doğru toparlanma elde etmeye başladı!
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende 
satış hacmi 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre %4,1 arttı.
Aynı ayda;
Gıda, içecek ve tütün satışları %3,2,
Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,3,
Otomotiv yakıtı satışları %6,6 arttı.
Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %0,7 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla 
perakende satış hacmi 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya 
göre %0,7 arttı. Aynı ayda;
Gıda, içecek ve tütün satışları %0,4, 

Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,1, 
Otomotiv yakıtı satışları %0,3 arttı.
Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre %19,3 
arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 
2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,3 
arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,6, gıda dışı 
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %16,6, otomotiv yakıtı satışları 
%27,3 arttı.
Perakende ciro bir önceki aya göre %2,8 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla pe-
rakende ciro 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,8 
arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,1, gıda dışı 
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,3, otomotiv yakıtı satışları 
%4,6 arttı.

Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indir-
gendiğinde %5,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,96 ora-
nıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı 
olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,67, TÜFE ile in-
dirgendiğinde ise %5,90 oranında yatırımcısına en çok kay-
bettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre Euro; Yİ-ÜFE ile indirgendi-

ğinde %7,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,84 oranında 
yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise 
%5,63 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı 
oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 
Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,99, TÜFE ile indirgendiğin-
de ise %27,92 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. 
Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,62, TÜFE ile in-
dirgendiğinde ise %4,69 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybetti-
ren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek
reel getiri BIST 100 Endeksi’nde
gerçekleşti

PERAKENDE SATIŞ ENDEKSLERİ

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları,
Aralık 2017
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HABERLER FUAR TAKVİMİ

İhracat birim değer endeksi %4,2 arttı 
İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre;
•Gıda, içecek ve tütünde %4,6 azalırken, 
•Ham maddelerde (yakıt hariç) %0,2, 
•Yakıtlarda %24,8 ve 
•İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi %10,7 arttı
İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %10,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 
•Gıda, içecek ve tütünde %2,5 azalırken, 
•Ham maddelerde (yakıt hariç) %18,4, 
•Yakıtlarda %32,7 ve 
•İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5 arttı.

İhracat miktar endeksi %6,6 arttı
İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre %6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde %11,4, yakıtlarda %1,1 ve imalat sanayin-
de (gıda, içecek, tütün hariç) %10 artarken, ham maddelerde 
(yakıt hariç) %1,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi %9,6 arttı
İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre %9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde %26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,1, 
yakıtlarda %10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) 
%9,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 
miktar endeksi %1,4 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 

Ekim ayında 145,4 olan ihracat miktar endeksi %1,4 artarak, 
2017 Kasım ayında 147,4 oldu. Takvim etkilerinden arındı-
rılmış seriye göre ise; 2016 Kasım ayında 143,1 olan ihracat 
miktar endeksi %6,6 artarak, 2017 Kasım ayında 152,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat 
miktar endeksi %3,3 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 
Ekim ayında 147,9 olan ithalat miktar endeksi %3,3 azalarak, 
2017 Kasım ayında 143 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2016 Kasım ayında 130,1 olan ithalat miktar 
endeksi %9,8 artarak, 2017 Kasım ayında 142,8 oldu.

Dış ticaret haddi 2017 yılı Kasım ayında 104,5 olarak 
gerçekleşti
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksi-
ne bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Kasım ayında 110,9 
olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak, 
2017 yılı Kasım ayında 104,5 oldu.

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

BAŞLICA YURTİÇİ FUARLAR

BAŞLICA YURTDIŞI FUARLAR
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları,
Aralık 2017
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Agroexpo 13.Uluslararası 
Tarım, Tarım Makineleri, Hay-
vancılık ve Ekipmanları, Canlı 

Hayvan ve Seracılık Fuarı

Aydın Uluslararası Tarım Gıda 
ve Hayvancılık Fuarı

İstanbul Oyuncak Fuarı

İstanbul Mermer Fuarı 2018 
15.Uluslararası Mermer, Do-
ğal Taş Ürünleri ve Teknoloji-

leri Fuarı

REW İstanbul 2018 14.Ulusla-
rarası Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi 

Fuarı

Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon, Se-

racılık ve Hayvancılık 
Teknolojileri

Tarım Gıda ve Hay-
vancılık

Bebek, Çocuk ve Ye-
tişkin Oyuncakları, 

Hobi ve Yaşam Tarzı 
Ürünleri

Mermer, Doğal Taş 
ve Teknolojileri

Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri 

ve Atık Yönetimi

Tarım, Tarım Teknolojileri, 
Seracılık, Tohum, Fidan, 

Gübre, Sulama Teknolojileri, 
Hayvancılık, Hayvan Sağlığı 

Teknolojileri

Tarım Teknolojileri, Tarımsal 
Mekanizasyon, Hayvancılık 

Teknolojileri, Hayvan Sağlığı, 
Yem, Tohum, Gübre, Fidancı-
lık, Gıda ve Gıda Teknolojileri

Bebekler, Bebek Araç ve 
Gereçleri, Ahşap ve Organik 
Oyuncaklar, Teknik, Eğitici, 

Aksiyon, Hobi ve Model 
Oyuncak, Kutu Oyunları

Mermer Granit Traverten Ve 
Doğal Taşlar

Katı Atık, Su Ve Atık Su, Arıtma Ça-
murları, Atık Gaz, Yeşil Enerji, Genel 
Ekipmanlar, Kentsel Çevre Temizlik 
Araç ve Gereçleri, Ölçme ve Ayar 

Teknolojileri, Hizmet ve Servis, Gürültü, 
Kaza Önleme ve İş Güvenliği, Ar-Ge

İZMİR

AYDIN

İSTANBUL

İSTANBUL

İSTANBUL

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

15.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

19.02.2018

17.02.2018

22.02.2018

24.02.2018

22.02.2018

 WETEC ( TÜM 
ALT FUARLA-

RIYLA )

LINEAPELLE

İstanbul Oyuncak 
Fuarı

CPM
COLLECTION

PREMIERE
MOSCOW

Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon, Se-

racılık ve Hayvancılık 
Teknolojileri

Tarım Gıda ve Hay-
vancılık

IRAN AGRISHOW - THE 
SECOND INT’L EXHIBI-

TION OF AGRICULTURAL 
MACHINERY, INPUTS AND 

IRRIGATION MODERN 
SYSTEMS

Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri 

ve Atık Yönetimi

DİJİTAL BASKI, TABELA, REK-
LAM ÜRÜNLERİ

DOĞAL VE SUNİ DERİ VE 
KİMYASALLARI

TARIM, TARIM MAKİNELERİ

HAZIR GİYİM, KONFEK-
SİYON, AKSESUAR VE 

AYAKKABI

ALMANYASTUTTGART

İTALYAMİLANO

İRANTAHRAN

RUSYAMOSKOVA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ÜLKEÜLKE
BAŞLICA ÜRÜN

HİZMET GRUPLARI
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İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim
malzemeleri

Mamul ürün ve malzemeler

İSRAİL
201800003—Alım
Kayıt Tarihi: 02.01.2018
Firma Adı: BIKUREY HASADE
Adres: ……………………………….
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, Internati-
onal Relations Division, FICC
Tel:+972.3.5631020
Faks:+972.3.5619027
e-mail: yonatk@chamber.org.il

Dünyanın çeşitli ülkelerinden sebze ve 
meyveler ithal edip İsrail pazarında pa-
zarlayan ve İsrail’deki birçok önde gelen 
süpermarket zincirinin tek distribütörü 
olduğu belirtilen Bikurey Hasade Şirke-
tinin, Türkiye’den aşağıda belirtilen tür 
ve miktarlarda sebze ve meyve ithal 
etmek istediği bildirilmiştir. Tercihen 
Isparta yöresinden olmak üzere elma 
çeşitleri (tahmini aylık ithalat miktarı 
8 konteyner), mevsimine ve üreticiye 

göre değişebilen miktarda armut ve 
yine mevsimine ve üreticiye göre deği-
şebilen miktarda sebze çeşitleri (doma-
tes, salatalık, kabak, biber, patlıcan). Söz 
konusu Şirket, tüccarlar veya aracılarla 
değil yalnızca doğrudan üreticilerle 
bağlantı kurmak istemektedir. İsrail Ti-
caret Odaları Federasyonu (FICC) üye-
lerinden olan şirketle ilk temas, İsrail 
Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla 
yapılacaktır.

SIRBİSTAN
201700312—Satım
Kayıt Tarihi: 06.12.2017
Firma Adı: PLAMEN D.O.O.
Adres: Kralja Petra I bb, 22320, Indjija, 
Serbia, ,
Yetkili Kişi: Mirko Lezajic, M.Sc.E.E.
Tel:+381.22.510028; 
Faks:+381.22.561621; 
email: mirko.lezajic@plamen.rs ;
web: www.plamen.rs

Sırbistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafın-
dan, elektrik dağıtımı ve taşınması işiyle 
uğraşan şirketlerin kullandığı elektro-
mekanik donanım, düşük ve orta geri-
lim malzemeleri üreten PLAMEN şirke-
tinin, ürünlerinin ülkemizde de satışını 
gerçekleştirebilecek ithalatçılar, elektrik 
malzemeleri toptancıları ve ilgilenebile-
cek kuruluşlarla temas kurmak istedik-
leri bildirilmiştir. PLAMEN’in tamamen 
ihracat odaklı yalıtımlı ve yalıtımsız ha-

vai enerji nakil hatları için bağlantı ele-
manları, donanımı ve malzemeleri üret-
tiği, lider şirketler arasında yer aldığı ve 
ürünlerinin % 70’lik kısmının uluslarara-
sı pazarda satıldığı belirtilmiştir.

NOT: Daha detaylı İşbirliği Teklif-
lerini;http://www.tobb.org.tr/ifra-
mes/Sayfalar/isbirilan.php adre-
sinden inceleyebilirsiniz.

BULGARİSTAN
201700310—İşbirliği
Kayıt Tarihi: 06.12.2017
Firma Adı: STOA OOD
Adres: 3A, Ivan Borimechkata St, 1756 
Sofia, Bulgaria, 
Yetkili Kişi: Eng. Ayduvan Saidov
e-mail: ayduvan.saidov@gmail.com ;
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı kapsamında her yıl düzen-
lenen etkinliklerden birisine Bulga-
ristan’dan katılan iş adamı Ayduvan 
Saidov, Birliğimize başvurarak, Bulgaris-
tan’da kurulu 15 yıllık tecrübeye sahip 

bir mühendislik ve inşaat firması olan 
STOA OOD tarafından geliştirilmiş olan 
TEKTA adlı metal, cam, taş, HPL, FCB, 
ahşap ve seramik gibi cephe kaplama 
malzemelerinin dış cepheye kolayca 
tutturulması sisteminin projelendirme, 
üretim ve kurulumu konusunda yatırım-
cılarla ve inşaat firmalarıyla işbirliği yap-
mak istediklerini bildirmiştir. TEKTA’nın, 
enerji tasarruflu dış duvarların / muha-
fazaların elemanlarını entegre edilmiş 
havalandırmalı boşluk ile desteklemek 
ve sabitlemek için modüler bir çerçeve-
leme sistemi olduğu ve standartlaştırıl-

mış bileşenleriyle (raylar, kaydırıcı askı-
lar ve kelepçe tutucuları) havalandırmalı 
boşluklu cepheler için evrensel bir sa-
bitleme çözümü sağladığı belirtilmiştir. 
Söz konusu asma sistemlerinin bina dış 
cephe kaplama elemanlarının asılması, 
güneş enerjisi panellerinin asılması, eğ-
lence etkinlikleri ve reklam panolarının 
asılması vb. birçok alanda kullanılabildi-
ği ifade edilmiştir.

PAKİSTAN
201800001—İşbirliği
Kayıt Tarihi: 02.01.2018
Firma Adı: Aim Global Pakistan
Adres: Flate 106, Floor GF-1 Centau-
rus, Islamabad, Pakistan, ,
Yetkili Kişi: Saif Ul Islam KHAN / Dire-
ctor
Tel: +92.051.8737965-66;
email:saif@aimglobal.com.pk;
web: www.aimglobal.com.pk

Türkiye’de üretilen ürünleri Pakistan pi-
yasasında en az maliyetle tanıtabilmek 
ve bunu en güzel şekilde organize ede-
bilmek amacıyla “Türk Ticaret Merkezi” 
adlı bir Proje hazırladığı ifade edilen 
Aim Global Pakistan isimli Şirketin Ülke-
mizdeki üreticilerle temas kurmak iste-
diği bildirilmiştir. Marmara Üniversitesi 
mezunu olduğu bildirilen Saif Ul Islam 
Khan’ın Almanya’da yüksek lisans eğiti-
mi aldıktan sonra ülkesine döndüğü ve 

hâlihazırda Pakistan’da ticaret ile meş-
gul olduğu belirtilmiştir.

NOT:Daha detaylı İşbirliği Teklif-
lerini;http://www.tobb.org.tr/ifra-
mes/Sayfalar/isbirilan.php adre-
sinden inceleyebilirsiniz.
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