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Birlik ve Beraberlik Galibiyetle Taçlandı:
Tebrikler Kocaelispor

3. Lig, 3. Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Fatsa Belediyespor ile oynadığı açılış maçını 
2-0’lık galibiyetle taçlandırarak, bir kez daha tüm kentin gururu oldu. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis 
Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz, Odamız tarafından yapılan organizasyonla maçtaki yerini 
alırken, yoğun ilgi nedeniyle Oda binası maçtan saatler önce atkı ve bayraklarla adeta yeşil-siyaha boyandı.

Kocaelispor için kent genelinde oluşturulan birlik-
beraberlik ortamının, galibiyetle taçlandığını 
ifade eden Başkanlar Bulut ve Doğan, “Şehirlere 
markaları değer katar. Kocaelispor da bizim 
en büyük markamız. Sonuna kadar korumalı, 
sahip çıkmalıyız. Tüm kent genelinde böylesi 
güzel ve sonucu galibiyet olan bir atmosfer 
ortaya çıkardığı için başta Kocaeli Valimiz 
Hüseyin Aksoy’a, akabinde Kocaelispor 
Başkanımız Bahri Yavuz’a, kulüp yöneticilerine 
ve müsabaka boyunca bizlere galibiyet sevinci 
yaşatmak için mücadele eden sporcularımıza 
teşekkür ediyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak 
Kocaelispor’umuzun yanında olmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Kocaeli İş Dünyası, 
KOTO’ da Bayramlaştı

Kocaeli Ticaret Odası geleneksel bayramlaşma programı 
geleneği bu yıl da sürdü. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut ve Meclis Başkanımız Akın Doğan Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Hüseyin Gezer, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Erenkaya ve 
meclis üyelerimizin birlikte ev sahipliği yaptığı programa oda 
üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis 
Başkanımız Akın Doğan bayram mesajlarını da paylaştı. 
Başkan Bulut mesajında, “Kocaeli Ticaret Odası ailesi olarak 
geleneksel bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. 
Uzun tatile rağmen bugün aramızda olan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyor, bayramlarda doruğa çıkan birlik- 

beraberliğimizin devamını diliyorum” derken bayram 
sonrası şehre dönecek olan vatandaşlara da yolda zamanla 
yarışmamaları temennisinde bulundu. Başkan Bulut, “Tüm 
vatandaşların sağ salim şehrimize dönmelerini temenni 
ediyorum. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Odamız Meclis Başkanı Akın Doğan da mesajında, 
“Üyelerimizle kucaklaşmamıza vesile olan güzel günlerden 
bir tanesine daha eriştik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi. Bayram vesilesiyle ekonomide yaşanan 
dalgalanmanın da bir an önce durulması dileğinde bulunan 
Başkan Doğan, “Arkadaşlarımızın tecrübe ve işlerine olan 
bağlılıklarıyla bu süreci atlatacağına yürekten inanıyorum” 
dedi. Bayramlaşma programı aile fotoğrafıyla sona erdi.
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KOTO’nun Yeni Dış Pazar Hedeflerine 
MARKA Desteği

KOTO, Döviz Kurlarındaki Yükselmenin Etkilerini, Gerekli 
Önlem ve Önerileri Masaya Yatırdı

Başkan Bulut’tan ‘Dolar’
Açıklaması

Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdurrahman 
Çuhadar ve Araştırma ve Dış Ticaret 
Servisi Uzmanı Oğuz Çağıl’ın yer 
aldığı KOTO heyeti, MARKA Genel 
Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile bir 
araya gelerek yurtdışı iş geliştirme 
ve alım heyeti programlarıyla ilgili 
toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda yaptığı konuşmada, 
Odamızın kentimize yeni ihracatçı 
markalar kazandırma hedefini 
vurgulayan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz, 
“Odamızın başlattığı proje ile ilimizin 
uluslararası ticaretini geliştirmeyi 
ve ülke ekonomisine daha fazla 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu 
hedefin ve yeni dış pazarların 
ilk adımı şüphesiz ki fuarlar. İş 
insanlarımızın ticaretlerine katkı 
sağlayacağını öngördüğümüz 

yurtdışı fuarların, MARKA tarafından desteklenmesi, Kocaeli iş dünyasını bu hedefe önemli ölçüde yaklaştıracaktır” dedi.
Toplantıda, 24-26 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek The Big 5 Fuarı ile eş zamanlı iş gezisi, 2019 yılında hedef ülke ve 
sektörlerde gerçekleşecek fuarlara katılım için MARKA’nın desteği ve 2019 yılında ilimizde gerçekleşecek fuarların MARKA 
tarafından desteklenmesi konusu görüşüldü.

Bir yandan gerilimi azaltıcı diplomatik ve politik adımlar 
atılırken ve ekonomi yönetimi tarafından uygun ve etkili 
tedbirler alınırken, öte yandan farklı toplum kesimlerinin 
de, koşulların anormal olduğunun bilincinde olarak; sistem 
dışındaki döviz ve altınlarını finans sistemine aktarması; 
kısa vadeli bireysel çıkar güdüsüyle bankalara ve dövize 
yönelerek sistem üzerindeki baskıyı ağırlaştıracak panik 
ve sürü davranışları yerine sağduyu ile hareket etmesi ve 
bilimsel temelden yoksun dedikodu niteliğindeki spekülatif 

komplo teorilerini yaymaktan kaçınması uygun olacaktır.
Para ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin farklı komiteler 
bakımından etkilerini ve çözüm önerilerini değerlendirmek 
üzere bir çalışma toplantısı organize ediyoruz. Kocaeli 
Ticaret Odası olarak, devlet-millet bütünleşmesinin önem 
arz ettiği bu koşullarda milli ekonomimizin yanındayız ve 
normalleşmenin gerçekleşeceğine inanmaktayız.” 

Kocaeli iş dünyasına öncülük eden Odamız, dolar kurunda 
yaşanan dalgalanmanın Kocaeli ekonomisine, sektörlere 
etkilerini tespit etmek ve ivedilikle alınacak önlemleri yine 
iş dünyasıyla birlikte geliştirmek üzere toplantı düzenledi. 
Odamız Ekonomi Danışmanı aynı zamanda Kocaeli 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, 
Yusuf Erenkaya, Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Meclis 
Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, meclis üyeleri ve kentimiz 
ekonomisine yön veren sektörlerin komite temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, kurda 
yaşanan dalgalanmanın Kocaeli ve ülke 
ekonomisine daha fazla zarar vermemesi için 
harekete geçmek gerektiğini önemle vurgulayarak, 
“Kocaeli Ticaret Odası olarak bizlerin ve sektörlerin 
sorunlarına çözüm üretmek üzere komitelere 
seçilen siz değerli temsilcilerimizin, özellikle 
böyle zamanlarda ivedi hareket etmek ve 
devletimize öneri sunmak gibi önemli bir ödevi 
var. Kurda yaşanan dalgalanmanın sektörel olarak 
ticaretlerinize etkilerini ve çözüm önerilerinizi 
rapor olarak hazırlayıp, hem devletimizle, hem 
birliğimizle hem de iş insanlarımızla paylaşacağız. 
Böylelikle ortaya mücadele planı ve yol haritası 
çıkartmış olmayı hedefliyoruz” dedi.

Odamız Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Bayraktutan da, 
piyasaların son durumunu sektör temsilcileriyle paylaşarak, 
doların yükselişinin sektörlere etkileri hakkında tek tek 
bilgi aldı. Dövizde yükselme eğiliminin kırıldığını, Merkez 
Bankası, BDDK ve SPK gibi kurumların etkili müdahalesiyle 
düzelmenin başladığını, dolayısıyla bu dönemde alınacak 
kararların şirketlerin geleceği için çok önemli olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Bayraktutan, “Doğru kararlar almak için 
gelişmelerin doğru okunması ve mevcut durumun çok iyi 
analiz edilmesi hayati önem taşıyor” dedi. Akabinde sektör 
temsilcileri, dolardaki yükselişin sektörler bazında etkilerini, 
karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini detaylarıyla anlattı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
dolar kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili açıklama 
yaptı. Başkan Bulut, dolardaki dalgalanmanın 
kent ekonomisi üzerinde etkisini ölçmek üzere 
raporlama çalışmalarına da başlayacaklarını 
ifade ederek şu ifadelere yer verdi; “24 Haziran 
seçimlerini izleyen süreçte ve özellikle Ağustos 
ayında TL’nin dolar ve avro karşısındaki hızlı değer 
kaybı, iktisadi veriler ve gelişmelerle izahı mümkün 
olmayan sağlıksız fiyatlamalar biçimini almıştır.
Döviz krizi, dünya örnekleri ve Türkiye’nin 1980, 
1994, 2001 yıllarındaki deneyimleri ışığında 
değerlendirildiğinde, yüksek ve sürdürülemez cari 
açık; yüksek bütçe açığı ve kamu borç stoğunun 
milli gelire oranla yüksek olması; bankacılık 
ve finansal kurumlardaki olumsuz tablolar ve 
bozulmuş rasyolar, vb. olumsuzlukların bir 
sonucu olarak ortaya çıkar. Anılan olumsuz iktisadi 
gelişmelerden hiç biri, Ağustos 2018 Türkiyesi’nde 
mevcut değildir.
Merkez Bankası kararlarının olası olumlu etkilerini 

zayıflatan kredi derecelendirme kuruluşlarının zamansız ve yanlı olduğu belirgin açıklamaları; Hazine ve Maliye Bakanı’nın 
piyasaları olumlu etkilemesi muhtemel yeni ekonomik yaklaşıma ilişkin basın toplantısıyla eş zamanlı ABD başkanının Türkiye 
karşıtı açıklamaları, TL varlıklara ABD merkezli saldırının kanıtlarıdır.

HABERLER
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11 yıl önce TOBB, Hazine 
Müsteşarlığı ve acentelerin TOBB 
çatısı altında kurduğu ve geçen 
süre zarfında sektörün gelişmesi 
noktasında çok önemli katkıları 
bulunan Sigorta Acenteleri Sektör 
Meclisi’nin seçimleri geçtiğimiz 
gün gerçekleştirildi. Kocaelili 
acentelerin büyük bir başarıya 
imza attığı seçimde, 7 Kocaeli 
il delegesinden 2 isim mecliste 
temsiliyet hakkı kazandı. Kocaelili 
acentelerin başarılı çalışmalarıyla, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut ve Türengül Sigorta’nın 
Sahibi Cemal Türengül, 40 il 
delegesiyle temsil edilen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta 
Acenteleri Sektör Meclisi’ne seçildi.
4 yıl süreyle mecliste görev alacak 
olan Başkan Bulut, “Sektörümüzün 

geleceği için Türkiye’nin dört bir yanından oy kullanmaya gelen ve bizleri bu göreve layık gören tüm delegelere teşekkür eder, 
2022 yılına kadar sürecek çalışmaların mesleğimize, acentelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dileriz” dedi.

Kentimizin markası Kocaelispor için yardım kampanyası başlatıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
yardım kampanyası toplantısına, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz katıldı. 

365 oda/borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin, bölgelerin ekonomik çalışmalarını değerlendirmek 
üzere düzenlediği bölge toplantıları Marmara ile devam etti. 
TOBB İkiz Kuleler’de, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli iş dünyasını 
temsilen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
katıldı. Toplantı, TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine 
ilişkin sunumlarla başladı. İller nezdinde çalışmaların da ele 
alındığı toplantıda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, ilimizde sürdürülen projelerle ilgili bilgi verdi.

Marmara Bölge Toplantısı’nı değerlendiren Başkan Bulut, 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantımız 
oldukça verimli geçti. Bu toplantılar illerin, kendine has 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin merkezi hükümetle 
paylaşılması açısından da çok önemli. Birliğimiz, Oda ve 
borsaların görüşlerine çok önem veriyor. Biz de Kocaelimize 
dair kapsamlı öneriler sunduk. Kocaeli iş dünyasının 
gücüne güç katmak için, bu tür toplantıları en iyi şekilde 
değerlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi. 

Kocaelili Sigorta Acentelerinin 
Ankara Başarısı

Başkan Bulut, TOBB Marmara Bölge 
Toplantısı’na Katıldı
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Kocaeli Valisi Hüseyin  Aksoy toplantıda yaptığı 
açıklamalarında; “Kocaeli nüfus itibariyle Türkiye’nin 10. 
büyük şehri. Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan ve 
belirli ekonomik verilerde ilk üçte yer alan bir il olmasına 
rağmen spor kulüpleri itibariyle baktığımızda takımlarımızın 
arzu edilen noktada olmadığını görüyoruz. Bunun daha iyi bir 
boyuta taşınması adına kentin bütün dinamiklerinin bir araya 
gelerek, böyle bir çağrıyı yapmak adına bu organizasyon 
ortaya kondu. Kocaelispor’un önemli bir borç miktarı vardı. 
Büyükşehir Belediyemizin önemli katkılarıyla bu borç miktarı 
önemli ölçüde azaltıldı. Bu noktada Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdide kalan kısmı 
tamamlamak adına bir çalışma ortaya kondu. Takımın eski 
kaptanı şimdiki milletvekilimiz Saffet Bey ön görüşmeleri 
sonrası kentin bütün dinamikleriyle birlikte bugün bir araya 
geldik. Bugün burada olan tüm milletvekili arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olamayan 
milletvekillerimizin de selamlarını iletiyorum. Kentin bütün 
dinamikleri bugün burada. 
Kocaelispor’a yardım noktasında yardım toplama kanununa 
göre bir komite oluşturuldu. Gençlik Spor İl Müdürümüz, 
İŞKUR İl Müdürümüz ve Yazı İşleri Müdürümüzün 
ortaklaşa Valiliğimize başvurusu sonucu kendilerine 
bir izin verildi. Bu izin çerçevesinde Ziraat Bankası E-5 
İzmit Şubesinde (Hesap No:40176402-5039 ve IBAN No: 
TR160001002424401764025039 numaralı) bir yardım 
hesabı açıldı. Bu yardım hesabına yardımların ulaştırılmasını 
temenni ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken ki temel hedefimiz 
bunun geniş kitlelere yayılarak, Kocaeli’nin bütün kesimleri 

tarafından destek sağlanacak bir boyuta taşınmasıdır. Bu 
kapsamda toplumun her kesimin bu kampanyaya katılımlarını 
bekliyoruz. 
Bu zorunlu bir yardım kampanyası değil, gönüllü bir 
kampanyadır. Biz bu kampanyayı tüm kurumlarımıza yazıyla 
duyuracağız. Özel kurumlarımız ve farklı kuruluşlar kendi 
içlerinde parayı toparlayarak bu hesaba aktarabilirler. 
Bu yardım kampanyasını 3 aylık süre için açtık. Toplanan 
miktarı her hafta kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konuda 
kimsenin kafasında bir tereddüt oluşmasın. Özellikle yeni 
stadyumun eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışmaları 
yürütüyoruz. Aşırı sıcaklardan dolayı zeminde hafif bir 
bozulma oldu ve onu düzeltme konusunda arkadaşlarımız 
yoğun bir gayret içerisinde çalışıyorlar. Bugün burada kentin 
bütün dinamiklerinin olduğu güzel bir fotoğraf var. İlçelerdeki 
kulüplerimiz ile ilgili ilçe kaymakamlıklarımız öncülüğünde bu 
tür çalışmalar olursa onlara biz gerekli desteği sağlayacağız. 
Basınımızın da bu kampanyayı kamuoyuna doğru duyurmak 
anlamında desteklerini bekliyoruz” dedi. 
Son olarak söz alan ve kampanyanın başlamasında fikir 
üreticisi olan eski takım kaptanı ve Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı, “Şimdi öncelikle bu 
manzara olağan üstü, güzel bir manzara Kocaelimiz için. 
Hem Kocaelispor için hem de Kocaeli kenti için. Kocaelispor’u 
öyle bir yere oturtmamız lazım ki bir daha kişilere mahkum 
kalmayan, kendi gelirleri olan, alt yapısı olan, tesisleri olan 
ve bu şehrin mutluluğunu sağlayan bir organizasyon benim 
hayalim bu” ifadelerine yer verdi.

Kocaelispor İçin Yardım 
Kampanyası Başlatıldı

HABERLER
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Komite başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya gelen 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, geçen kısa 
sürede başarılı çalışmalar hayata geçirildiğini ifade ederek, 
“Komitelerimiz projelere ve başarıya kilitlendi” dedi. Seçimden 
bu yana geçen süre zarfında hayata geçirilen çalışmaları ve 
yeni projeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleşen toplantıya; 
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Erenkaya, Abdurrahman 
Çuhadar, Murat Barış, Odamız Genel Sekreteri Mert Anlıpak, ile 
komite başkanları katıldı. Toplantı, Kocaeli Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi – KOTO Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın Dünya ve Türkiye 
ekonomisi konulu sunumuyla başladı. Dolar kurundaki sürekli 
yükselişin Türk ekonomisine ektileri detaylarıyla ele alan Prof. 
Dr. Bayraktutan, komite başkanlarının sorularını da yanıtladı.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da toplantıda 
yaptığı konuşmasında, gerek kentimiz gerek ülke ekonomisine 
üst düzey katkı sunabilmek için ekonomiyi etkileyen gelişmeleri 
yakından takip etmenin önemine vurgu yaparak, “Kocaeli 
Ticaret Odası olarak iş insanlarımızın yaşanan gelişmelere 
göre pozisyon alabilmelerini önemsiyoruz” dedi. Meslek 
komitelerinin başkan ve başkan yardımcılarını lokomotif olarak 

gördüklerini ifade eden Başkan Bulut, “Tüm komitelerimizin 
her ay düzenli olarak kendi gruplarındaki üyelerimizi ziyaret 
etmesini, onlarla irtibat halinde olmalarını, sorunlarını ve 
önerilerini bizlere iletmenizi bekliyoruz. Bu kadar kısa sürede 
birçok başarılı çalışmaya imza attınız, bundan sonra da ben 
değil biz odaklı yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz ve birlikte 
birçok başarılara imza atacağız. Aramızda bulunan tüm 
kıymetli arkadaşlarımın hepsi kendi sektörlerinde işinin ehli ve 
toplum tarafından da saygınlık kazanmış kişilerdir. Hep birlikte 
çok seslilik esasına göre istişare etme fırsatı ile güç birliğini 
sağlamamız, gücümüze güç katacaktır” dedi. 
Akabinde komite başkanlarının görüş ve önerilerine geçildi. 
Kendi sektörlerinde yapılabilecek proje ve uygulamalarla ilgili 
bilgi veren komite başkanları, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut nezdinde KOTO’ya teşekkür ederek, istişare 
halinde bulunmanın birlikte yapılan organizasyonların başarısı 
için çok önemli olduğunu ifade etti. Toplantı, Odamız Ekonomi 
Danışmanı Ercan Bağbudar’ın, KOTO kart projesi bilgi sunumuyla 
sona erdi. Komite başkanlarıyla istişare toplantılarının süreceği 
belirtildi.
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İşgücü Eğitiminde MEGİP Sistemi Geliyor

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları 
Toplantıda Buluştu

KOTO’nun Komiteleri Projelere 
Kilitlendi

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını 
yetiştirmek için, teorik ve pratik eğitimin bir arada sunulacağı MEGİP eğitim 
sistemi Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda ele alındı. Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış ve Genel Sekreter Yardımcımız Adem 
Aykaç’ın Odamız adına yer aldığı toplantıya; Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Genel Sekreteri Memet Turabi, Körfez 
Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Berat Nas ve Gebze Ticaret Odası 
Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Coşkunçelebi katıldı. Toplantıda, işverenlerin 
ihtiyaç duyduğu eğitim programlarının belirlenmesi, eğitimi düzenleyecek 
kurumların seçilmesi ve akabinde imzalanacak protokolle eğitimlerin 
başlaması konusu görüşüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme 
İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulanacak. 
İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü, yine işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programı ile yetiştirilecek. 
Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara 
günlük 61,65 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca vatandaşların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de 
bakanlıkça karşılanacak.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Körfez 
Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, toplantıda bir araya 
geldi. 
Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıda, kentimizin 
özellikle ekonomik geleceği ve sorunları masaya yatırıldı. 

Toplantıların belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyerek 
toplantıya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan 
Bulut, “Kentimizin yarınlarında Odalar olarak üzerimize 
büyük görevler düşüyor. Bu görevlerimizi detaylandırmak 
ve mevcut çalışmalarımızla ilgili bilgi akışını sağlamak 
adına toplantıda bir araya geldik. Kentimizin geleceği için 
toplantılarımız devam edecek” dedi.

KOTEV Eylül Ayı Eğitimlerine 
Kayıt Yaptırdınız Mı?

Odamızın iş ve sosyal hayata yönelik ücretsiz 
eğitim imkanı sunduğu KOTEV’in Eylül ayı 
programına kayıtlar başladı. Kocaeli iş 
dünyasının çatı kuruluşu olan Odamız, KOTEV 
aracılığıyla düzenlediği eğitimler sayesinde 
kentin sosyal hayatına da katkıda bulunuyor. 
Herkesin merakla beklediği KOTEV eğitimlerinin 
Eylül ayı takvimine kayıtlar başladı. Odamız 
Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, 
Oda’nın resmi web sitesi www.koto.org.tr 
üzerinden http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını 
tıklayarak kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar ayrıca 
0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata 
geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi 
alabiliyor.

KOTEV Eylül ayı eğitim takvimi şöyle;
Davranış Tercihleri Eğitimi,

11 Eylül Salı/17:00-20:00

Uygulamalı Bordro Eğitimi

18 Eylül 2018 Salı/ 17.00-20.00
19 Eylül 2018 Çarşamba/ 17.00-20.00
20 Eylül 2018 Perşembe/ 17.00-20.00
25 Eylül 2018 Salı/ 17.00-20.00
26 Eylül 2018 Çarşamba/ 17.00-20.00
27 Eylül 2018 Perşembe/ 17.00-20.00
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Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2018 Sektörel Güven Endeksleri, Ağustos 2018

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2, imalat sanayi sektörü endeksi %2,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki aya göre %5,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %2,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven 
endeksi Temmuz ayında 91,9 iken, Ağustos ayında %4,2 
oranında azalarak 88 değerine düştü. Hizmet sektörü 
güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş 
durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını 
değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere 
olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının 
azalmasından kaynaklandı. 
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, 
hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi 
endeksleri sırasıyla %2,9, %4 ve %5,5 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret 
sektörü güven endeksi Ağustos ayında %4 oranında 

azalarak 93,4 değerine düştü. Perakende ticaret 
sektörü güven endeksindeki bu düşüş; gelecek üç aylık 
dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç 
aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut 
mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında 
olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. 
 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-
satışlar beklentisi endeksi %13,2 azalırken, iş hacmi-satışlar 
ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %1,4 ve 
%0,8 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,1 iken, Ağustos ayında %10,7 oranında 
azalarak 68,8 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” 
mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut 
düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %14,1 ve %8,3 azaldı.

2018 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,3 arttı. Bir 
önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %0,7 azaldı.

EKONOMİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ağustos 2018

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri,
alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2018
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İnşaat Maliyet Endeksi, Haziran 2018
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,06 
arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,26, işçilik endeksi %0,11 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi %30,84, işçilik endeksi  %16,09 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,87 arttı. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi %3,41, işçilik endeksi %0,13 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %29,23, işçilik 
endeksi  %16,01 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,07 arttı. Bir 
önceki aya göre malzeme endeksi %2,76, işçilik endeksi %0,06 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi 
%36,06, işçilik endeksi  %16,36 arttı.

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

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

Kurum/Kuruluşlar tarafından verilen yaygın eğitim faaliyetleri, 2016-2017

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

Yaygın Eğitim Faaliyetleri 
Araştırması, 2017 

EKONOMİ

Araştırmada bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler kapsanmakta 
olup, 2017 yılında bu kapsamda 89 bin 62 kurs düzenlendi. Bu kurslara katılan sayısı 5 milyon 362 bin 403 kişi, bitiren sayısı 
ise 5 milyon 236 bin 438 kişi olarak gerçekleşti.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında kurum/
kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2016 yılına 
göre %23,4 arttı. Türkiye’de 2017 yılında düzenlenen 
kursların %48,1’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, %27,9’u 
belediyeler, %17,8’i vakıf ve dernekler, %6,2’si ise diğer 
kurum/ kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.
Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların 2016 yılında %97,6’sı 
düzenlenen eğitimi tamamlarken, 2017 yılında bu oran 
%97,7’ye yükseldi. Açılan kursları bitirenlerin %41,6’sını 
bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, %34,8’ini belediyeler 
ve %15,1’ini ise vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen 
kursları tamamlayanlar oluşturdu.
İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında en fazla 
kurs 25 bin 257 ile İstanbul, 9 bin 711 ile Ankara, 5 bin 573 ile 
İzmir, 3 bin 39 ile Antalya, 2 bin 134 ile Eskişehir ve bin 906 ile 
Gaziantep’te düzenlendi. En az kurs düzenlenen iller ise; 87 
kurs ile Ardahan, 98 kurs ile Tunceli ve 125 kurs ile Bayburt 
oldu. İllere göre yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer 
sayısında 1 milyon 411 bin 230 ile İstanbul, 897 bin 329 ile 

Ankara, 309 bin 957 ile İzmir ve 218 bin 79 ile Gaziantep ilk 
sıralarda yer aldı.
Kurum/kuruluşlara göre yaygın eğitimin çeşidi ve niteliği göz 
önüne alındığında; bitiren kursiyerlerin %61,8’i kurs ve özel 
ders, %28,7’si seminer, %9,4’ü ise iş başında rehberli temel 
eğitim aldı. Kurslar ve özel derslerde en fazla sertifika/katılım 
belgesi, belediyeler, bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar ile 
üniversiteler tarafından verildi.
Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına (FOET) göre, 2016 
yılında beşeri bilimler ve sanat alanında düzenlenen kursların 
oranı %18,2’den, 2017 yılında %22,8’e yükseldi. Hizmetler 
alanındaki kursların oranı 2016 yılında %25,6’dan 2017’de 
%21,7’ye, sosyal bilimler, iş ve hukuk alanındaki kursların 
oranı %24,1’den %18,2’ye, genel programlar alanındaki 
kursların oranı ise %11,3’ten %10,2’ye düştü.
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LİTVANYA

GENEL BİLGİLER

Resmi Adı

Nüfus

Dil

Din

Başkent (Nüfus)

Başlıca Kentler
(Nüfus)

Yönetim Şekli

Cumhurbaşkanı

Başbakan

Para Birimi

Parlamenter Demokrasi

Dalia Grybauskaite

Saulius Skvernelis

Euro

Yüzölçümü

3,2 milyon (2012)

Litvanya Cumhuriyeti

 Litvanyaca

%79 Katolik, %4.1 Ortodoks, %1.9 
Protestan, Diğer %5.5

Vilnius (554 bin)

Kaunas (337 bin), Klaipeda (178 bin), 
Siauliai (121 bin)

65.300 km2

ÜLKE RAPORU ÜLKE RAPORU

2004 yılında Litvanya’nın AB üyeliği ve Türkiye ile AB 
arasındaki gümrük birliğine dahil olması, ikili ticarette gümrük 
vergilerinin sıfırlanması, sahip olduğu yasal düzenlemeler, 
görece düşük üretim maliyetleri Litvanya’yı Türk yatırımcılar 
için cazip kılmaktadır. Litvanya’da Türk ortaklı yaklaşık 50 
firma faaliyet göstermektedir.
2004 yılında Litvanya’nın AB üyeliği ve Türkiye ile AB 
arasındaki gümrük birliğine dahil olması, ikili ticarette gümrük 
vergilerinin sıfırlanması, sahip olduğu yasal düzenlemeler, 
görece düşük üretim maliyetleri Litvanya’yı Türk yatırımcılar 
için cazip kılmaktadır.
Günümüzde firmaların sınır aşımı çalışma eğilimleri göz 
önünde bulundurulduğunda Litvanya devletinin Rusya ve 
diğer komşu ülkeler ile çalışma istekleri ile birlikte Türkiye-
Litvanya ilişkileri için önemli fırsatlar olduğu söylenebilir. 
Nitekim Litvanya’nın komşuları ile daha yakın ilişkiler 
kurma eğiliminde olacağı öngörülmektedir. Öte yandan 
önümüzdeki dönemde Litvanya İskandinav ülkeleri, Almanya 
ile AB’nin yeni komşuları arasında bir köprü görevi üstlenmeyi 
planlamaktadır.
Türkiye ve Litvanya arasındaki ticareti düzenleyen ve teşvik 
eden anlaşmalar imzalanmış olmasına karşın ülkeler 
arasındaki ticaret varolan potansiyelin çok altındadır. 
Türkiye’nin 2017 yılında Litvanya’nın ithalatındaki payı yaklaşık 
%0.6’dir.
Litvanya’nın Türkiye’den olan ithalatında sentetik filament 
ipliklerinden dokunmuş mensucat, diğer örme veya kroşe 
mensucat, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, 
mücevherci eşyası ve aksamı, dokunmuş kadife, pelüş ve 
tırtıl mensucat, tişörtler, fanilalar, atletler, 10 veya daha fazla 
kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kazaklar, süveterler, 
hırkalar, erkekler ve erkek çocuk için takım elbiseler, üzümler 
ağırlıklı ürünlerdir.
Litvanya’nın Türkiye’ye ihracatında ise dökme demirin, 
demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları, buğday ve 
mahlut, mineral veya kimyasal gübreler, mobilyalar ve aksam 

parçaları,  kontrplaklar, malt, turb ilk sıradadır.
Türkiye ile Litvanya arasında başta gıda, telekomünikasyon, 
yüksek teknolojiler, metal, tekstil, kimya ve lojistik sektörleri 
olmak üzere işbirliği yapılabilecek pek çok alan bulunmaktadır.
Litvanya bir çok ürün grubunda net ithalatçı konumundadır. 
Litvanya pazarına girmeyi düşünen firmalarımız açısından 
mücevherat, kumaş, hazır giyim, ev tekstili, otomotiv yan 
sanayi, beyaz eşya, inşaat malzemeleri,  gıda, turunçgiller 
önemli sektörler olarak öne çıkmaktadır.
Litvanya’nın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında 
“nüfus azalması ve yaşlanması” gelmektedir. Yaşlı nüfus için 
hayatı kolaylaştıracak ve sağlığını koruyacak yaşlı dostu 
ürünlerin (kullanıcının genel sağlık durumunu takip eden akıllı 
sensörlere sahip tekstil ürünleri, ev içi ekipman, dekorasyon 
ürünleri, ilaç, doğal-sağlıklı yaşam temalı gıda ürünleri gibi) 
potansiyel arz edebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, nüfus 
yaşlanmasıyla beraber potansiyel arz edecek diğer bazı 
sektörler de, evde bakım hizmeti sektörü ve bakım evlerine 
olan talebin artmasıyla birlikte müteahhitlik ve ev tekstili 
sektörleri olabilecektir.
Litvanya pazarındaki potansiyelimizin daha iyi 
değerlendirilebilmesi amacıyla ülkemiz tanıtımının daha etkin 
olarak yapılmasına, Litvanya’ya kaliteli mal ihracatının teşvik 
edilmesine gayret gösterilmelidir. Başta ihtisas fuarları olmak 
üzere fuarlara katılımın da arttırılması önemlidir.
Litvanya’da bir yabancı firmanın yerli bir dağıtımcı, acente 
veya distribütör ile ilişkiyi düzenleyen herhangi bir yasal 
uygulama bulunmamaktadır. Uygulamalar tamamıyla karşılıklı 
yapılan sözleşmeye göre yürütülmektedir. Litvanya, AB’ne 
katıldıktan sonra, bu konuda da tamamıyla AB uygulamaları 
geçerlidir. Pazardaki en yaygın uygulama sadece Litvanya 
için değil de tüm Baltık bölgesini (Letonya, Estonya, Litvanya) 
kapsayacak şekilde bir acente veya distribütör ile çalışmaktır. 
Pazarda franchising uygulamalarının popülaritesi giderek 
artmaktadır.

Dağıtım kanalları dahilinde toptancı, franchising ve acenta 
gibi yollarla pazara girişi hedefleyen firmalar, yaptıkları 
anlaşmaların AB Mevzuatı ve üye ülke ulusal mevzuatı ile 
uyumlu olduğunu kanıtlamak zorundadır. Buna göre Avrupa 
konseyi 86/653/EEC sayılı direktifi doğrultusunda serbest 
çalışan acentelerin temsilcilik şartları ile ilgili hükümlere uyma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye 
aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilir.

Ticaret özellikle uluslararası fuarlara katılım, sadece Litvanya 
pazarı için değil, aynı zamanda Baltık ülkelerine yönelik 
göreceli olarak daha az maliyetli bir tanıtım yöntemidir.
Litvanya’nın çok küçük bir pazar olmasına bağlı olarak, her 
sektörde karar alıcıların sınırlı sayıda olması nedeniyle, bu 
kişileri hedefleyen seminerler, basın duyuruları ve medya 
kampanyaları etkin bir diğer yöntemdir.
Etiketleme düzenlemeleri AB ile uyumlu hale getirilmiştir. 
Etiketlemeler ile ilgili düzenlemeler ürünün gereksinimleri 
ve kullanım amaçlarına göre değişmektedir. Ambalajlardaki 
etiketler ve talimatlar Litvanyaca olmalıdır. Litvanya’da 
ambalajın etiketinde genel olarak, ambalajın üretildiği 
malzemenin tipi, yeniden kullanım yahut geri dönüşüm 
durumuna ait bilgiler yer alacaktır.

Ambalajlarda, ürünün ismi, üreticinin bilgileri, ithalatçı ve bazı durumlarda ürünün kullanım bilgileri de yer almalıdır. Detay 
bilgilere aşağıdaki ilgili web sitelerinden ulaşılabilir.

Doğru acenteyi bulmak ve onu en uygun şekilde desteklemek 
pazarda başarı elde edebilmek için en önemli faktördür. 
Firmalar, satışlarını etkin tanıtım ve reklam kampanyaları ile 
artırabilirler. En uygun kampanya stratejilerinin tespitinde, 
şüphesiz acenteler önemli rol oynamaktadırlar.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31986L0653:EN:HTML 

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/tdi_enlarg/exporters.htm  
http://ec.europa.eu/youreurope/business/countries/latvia/index_en.htm 

Pazar ile İlgili Bilgiler 
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Başlıca Yurtiçi Fuarlar

02.10.2018

09.10.2018

03.10.2018

17.10.2018

18.10.2018 21.10.2018

07.10.2018

13.10.2018

07.10.2018

19.10.2018

MAKTEK AAVRASYA 2018

BURTARIM 2018  BURSA 
16.ULUSLARARASI TARIM, 

TOHUMCULUK,  FİDANCILIK 
VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI

KASTAMONU AHŞAP 
FUARI

SHOEXPO İZMİR   “44.
AYAKKABI VE ÇANTA 

FUARI”

KONYA GIDA FUARI 10. 
GIDA VE İÇECEK ÜRÜNLERİ 

FUARI

TAKIM TEZGAHLARI, 
METAL İŞLEME 
MAKİNELERİ, 

KAYNAK,

TARIM, TOHUMCULUK,  
FİDANCILIK VE SÜT 

ENDÜSTRİSİ, GÜNEŞ 
ENERJİSİ ÖZEL 

BÖLÜMÜ

AHŞAP ORMAN 
ÜRÜNLERİ VE AĞAÇ 

ENDÜSTRİSİ

AYAKKABI VE ÇANTA AYAKKABI VE ÇANTA

GIDA VE İÇECEK 
ÜRÜNLERİ, HAZIR 
GIDALAR, KATKI VE 

YARDIMCI MADDELER

TAKIM TEZGAHLARI, 
METAL İŞLEME 

MAKİNELERİ, KAYNAK,

TARIM, TOHUMCULUK, 
FİDANCILIK VE SÜT 

ENDÜSTRİSİ

AHŞAP ORMAN 
ÜRÜNLERİ, AHŞAP 

ENDÜSTRİSİ VE İŞLEME 
GEREÇLERİ

SÜT, ET, ARICILIK ÜRÜNLERİ, 
DONDURULMUŞ, ORGANİK, 

HAZIR GIDALAR,

İSTANBUL

BURSA

KASTAMONU

İZMİR

KONYA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

LA TEXTILE

SAUDI AGROFOOD

PROJECT IRAQ

WARSHAW 
HOME-

INTERNATİONAL 
DESİGN & HOME 

TEXTİLE FAİR

03.10.2018 05.10.2018

07.10.2018 10.10.2018

08.10.2018 11.10.2018

04.10.2018 07.10.2018

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

TESKTİL, KUMAŞ, 
HAZIR GİYİM VE 

AKSESUAR

GIDA VE TEKNOLOJİLERİ, 
PAKETLEME MAKİNELERİ, 

TARIM ÜRÜNLERİ 
VE MAKİNELERİ, 
HAYVANCILIK VE 
TEKNOLOJİLERİ

YAPI, İNŞAAT ELEKTRİK, 
AYDINLATMA, İNŞAAT 

MAKİNELERİ

MOBİLYA, EV 
TEKSTİLİ, DEKORATİF 

ÜRÜNLER, VB.

KONUSU

ABD

S. ARABİSTAN

IRAK

POLONYA

ÜLKE

RİYAD

BAĞDAT

VARŞOVA

LOS ANGELES

ŞEHİR

Başlıca Yurtdışı Fuarlar
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Mimarlık, İnşaat, Hukuk, Muhasebe ve 
İşletme Konularında Hizmetler

Gıda Maddeleri ve İçecekler

Petrol Ürünleri ve Yakıtlar

Kimyasal Maddeler, Kimyasal Ürünler 
ve Yapay Elyaflar

PAKİSTAN

ABD

SIRBİSTAN

İRAN

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

Kayıt Tarihi: 03.08.2018 
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; Cep Tel: ..; Faks:.. ; 
email: info@anatoliadefense.com ; web: www.
anatoliadefense.com ABD,

Indianapolis’de mühendislikten geliştirme, imalat, onarım 
ve lojistik alanlarında müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri 
her konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için gelişmiş bir 
uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP 
Şirketinin, aşağıda listelenen hizmetler için müşterilerle 
temas kurmak istediği 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: 02.08.2018 
Firma Adı: DELTA RG 
Adres: Str.Jahja Beatle, No.26, 60000 Gilan-Kosova, , 
Yetkili Kişi: Levent GAŞ / CEO 
Tel: +383.44.144 036; Cep Tel: +383.49.144 036 (cell, ; Faks:.. ; 
e-mail: deltargkos@gmail.com ; web: 

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Kosova’dan katılan 
iş insanı Levent Gaş, Birliğimize başvurarak; Sırbistan’da 
Voyvodina Bölgesinin Srbobran veya Beçej şehrinde Avrupa 
pazarına uygun kalitede üretim yapabilecek orta kapasiteli 

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

Kayıt Tarihi: 06.08.2018
Firma Adı: Golden Fiber Co. 
Adres: Hafte tir, Qaem Maqam Farahani str. 021 Tehran – IRAN, , 
Yetkili Kişi: Tannaz Akbari / Correspondence 
Tel: +98.912.2995696; Cep Tel: ..; Faks:+98.218.8844072 ; 
email: cml@goldenfiber.com.tr ; web:www.goldenfiber.com.tr 

Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin %100 LC 
ya da TT olacağı ve sevkıyatın FOB Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas limanlarından olacağı belirtilmiştir. 

Kayıt Tarihi: 09.07.2018 
Firma Adı: Jaya Household Products Private Limited 
Adres: ‘Poddar Court’ 4th floor, Gate No. 4 18, Rabindra Sarani,  
Yetkili Kişi: Tarashanker Kumar / Head-Marketing(Binders)
Tel: +91.33.2225 8056; Cep Tel: +91.916.3799339; Faks:+91.33.2225 8055 ; 
email: sales@aparnacarbons.com ;web: http://www.indiamart.com/aparnacarbons/ 

Firmanın rafine toz naftalin (% 99.4 saflıkta) ve 12-38 mm arası güve kovucu naftalin topları (HS 29029040) ihraç etmek istediği 
bildirilmiştir.

Kayıt Tarihi: 31.07.2018
Firma Adı: Chemex Organochem Pvt Ltd 
Adres: 107, Udyog Kshetra, Link Road, Mulund West, Mumbai, 400080,Maharashtra 
Yetkili Kişi: Tejas Thakker / Marketing Head 
Tel: ..; Cep Tel: +91.836.9045230; Faks:.. ; 
email: tvt_4892@yahoo.co.in ; web: www.chemexchemicals.com 

Firmanın katkı maddeleri ve kimyasal maddeler ithal etmek istediği bildirilmiştir.

Kayıt Tarihi: 02.07.2018 
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret 
Adres: Büyükdere Cad. Levent Plaza No:173, Levent - İstanbul,
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Marketing Dpt 
Tel: ..; Cep Tel: +90.548.8242580; Faks:.. ; 
e-mail: marketing@shishli.com ; web: 

İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, Pakistan’a ihracat yapmak üzere gıda üreticisi Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istediği 
bildirilmiştir.

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ



Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

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

Gölcük Temsilciliği

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

Kandıra Temsilciliği

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

Derince Temsilciliği

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

KaramürselTemsilciliği

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

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/


