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Başbakan Yardımcısı IŞIK’tan
Odamıza Ziyaret

Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK, Odamızı ziyaret ederek ‘hayırlı 
olsun’ dileklerini iletti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Meclis 
Başkan Yardımcımız Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Yusuf Ziya Uludüz, Adnan Turan, Abdurrahman 
Çuhadar, Yusuf Erenkaya, Ömer Efe ve meclis üyelerimizden oluşan heyet 
tarafından ağırlanan Başbakan Yardımcısı Işık, üyelerin teveccühüyle göreve 
gelen dinamik ekibin çok başarılı çalışmalar yürüteceğine olan inancını dile getirdi.

‘Üyelerin Tamamını Kucaklayan Projeler’

Sayın Işık Oda Hizmet Binasını Gezdi

Başbakan  Yardımcısı Fikri Işık’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür 
ederek, Odamızın hayata geçirmek üzere hazırlık yaptığı 
projelerle ilgili bilgi veren Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, “Kocaeli iş dünyasının gücünün ve öneminin farkındayız. 
Önceliğimiz, bu başarıyı arttırarak devam ettirmeleri için iş 
insanlarımızın büyüme motivasyonuna destek vermektir. Kocaeli 
Ticaret Odası olarak geniş bir üye profiline sahibiz. Tüm üyelerimizi 

ve kenti kucaklayan projeler hayata geçiriyoruz. Ramazan ayına 
özel başlattığımız Ramazan Festivali de bunlardan biri. Amacımız, 
ilçelerdeki çarşı olarak tabir edilen işlek noktalardaki ticaret 
hacmini artırarak, bayram bereketinin ilimiz esnafına daha fazla 
yansımasını sağlamak. Bir yandan ihracatçı üyelerimizin sayısını 
arttırmak için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Odamızın kentin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da Odamız yönetim ve meclisine 
görevlerinde başarılar dileyerek, Odamız hizmet binasını gezdi. Odanın hizmet birimleriyle ilgili kapsamlı bilgi aldı. 
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8 – 14 Haziran Tarihleri Arasında “Koto Ramazan 
Festivali”mizi Gerçekleştirdik

Odamızda Kalabalık 
Bayramlaşma

‘İmar Barışı Semineri’ne 
Yoğun İlgi  

Hem Festival Hem Eğlence

Odamız; bayram alışverişlerinin kentimiz esnafından yapılmasını teşvik etmek, Ramazan ayı vesilesiyle kent esnafı- vatan-
daş beraberliğine katkı sunmak, kültürel değerlerimizin ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına aracılık etmek 
ve kentimizin sosyal hayatını canlandırmak amacıyla 8- 14 Haziran tarihlerinde KOTO Ramazan Festivalini gerçekleştirdi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
kapsamındaki ‘İmar Barışı’ 6 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Odamız ülkemizde ve 
kentimizde binlerce kişiyi ilgilendiren yasayla ilgili üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. 
Odamız Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminere konunun da önemi sebebiyle ilgi yoğun oldu. 

İlimizin en geniş kurumsal ailesine sahip 
olan Odamızın bayramlaşma programına 
ilgi yoğun oldu. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis 
Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılarımız Volkan Yılmaz, 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet 
Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Erenkaya, 
Ömer Efe, Abdurrahman Çuhadar ile 
birlikte ev sahipliği yaptığı programa, 
meclis üyeleri, komite üyeleri ve iş 
insanları büyük ilgi gösterdi. Programda 
ayrıca Genç Kocaelililer Derneği Başkanı 
Umut Ongül, İzmit Genç İşadamları 
Derneği Başkanı Emrullah Yolasığmaz, 
Kızılay Başkanı Cengiz İpek de yer aldı. 
Bayramlaşma töreninde konuşma 
gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Ticaret 

Odası ailesi olarak bir bayrama daha kavuşmanın ve bayram coşkusunu tüm üyelerimizle paylaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Ramazan Bayramı’nın başta tüm dünyaya, ülkemize ve kentimize barış, huzur, 
sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyor, herkese iyi bayramlar diliyoruz” derken, Meclis Başkanımız Akın Doğan 
da, KOTO ailesinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını dileyerek, “Bu özel günü bizlerle paylaşan üyelerimize 
teşekkür ediyoruz. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz” dedi.

Festival, İzmit Çarşı başta olmak üzere, Derince, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde 21.00- 23.00 saatleri arasında 
gerçekleştirildi. 

İzmit Belediyesi’nin de destekleriyle, ilçelerin en işlek noktalarında ve caddelerinde gerçekleştirilen festivalde, Kocaelililer 
bir yandan alışveriş yaparken, diğer yandan eğlence imkanı buldu. 

Etkinliklerde; Karagöz gösterileri, İllüzyon şovları, Jonglör, Ateşbaz, Tahtabacak, Palyaço şovları, kostümlü karakter 
şovları sunuldu. 
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Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın, 
Genel Sekreterimiz Mert Anlıpak ve 18. Meslek Komitesi 
Başkanı İbrahim Arda Aygören ile birlikte ev sahipliği yaptığı 
seminere; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Zekeriya Özak da katılırken, Kocaeli Valiliği’nden Adnan 
Gülyeşil ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Osman 
Günler, katılımcılara önemli bilgiler verdi.
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, “Bildiğiniz üzere Yapı 
Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 6 Haziran 
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülkemizdeki imara 
aykırı yapıların, %50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da 
yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. 
İmar Barışı ile mevzuata veya ruhsata aykırı yapılara verilecek 
olan yapı kayıt belgesi ile imar sorunlarının çözülmesi ve 
yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık 
kazandırılması hedeflenmektedir. Seminerimiz, 3194 sayılı 
İmar Kanununun geçici 16. maddesine dayanılarak hazırlanan 
bu değişiklikle alakalı olarak üyelerimizin ve vatandaşlarımızın 
azami oranda faydalanması adına düzenlenmiştir. Kocaeli 
Ticaret Odası olarak bu süreçte sizlere her türlü desteği 
vereceğimizi belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi. 
Akabinde Kocaeli Valiliği’nden Adnan Gülyeşil katılımcılara, 
İmar Barışı’nın detayları ve başvuru yöntemleriyle ilgili detaylı 
bilgiler verdi. Gülyeşil sunumunda, “İmar Barışı; ruhsatsız 

veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapılara, yapı 
kayıt belgesi düzenlenerek, bu yapıların kayıt altına alınması 
ve imar sorunlarının çözümlenmesidir. İmar Barışı hükümetin 
bugüne kadar yapmış olduğu ilk 10 icraatın arasına gireceğini 
düşünüyorum. Yıllardır kangren haline gelmiş, iskanı 
alınmamış, alınıp oturulamamış binalar için çok güzel bir 
açılımdır. Yasayla birlikte hem vatandaşlar kazanacak hem 
de devlete gelir imkanı sağlanmış olacaktır. İmar Barışından 
faydalanmak için yapı kayıt belgesi alınması zorunluluğu 
vardır. Yapı kayıt belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış 
yapılar için geçerlidir. Yapı kayıt belgesi müracaatları 31.10. 
2018 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar yapı kayıt 
belgenizi alın. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecektir” 
dedi. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Osman Günler ise 
sunumuna Odamıza seminer organizasyonu dolayısıyla 
teşekkür ederek başladı. İmar Barışı ile ilgili duyuru 
yetersizliğine dikkat çeken ve KOTO’nun düzenlediği 
seminerin, İmar Barışı’nın geniş çevrelerce anlaşılması için 
çok önemli olduğuna vurgu yapan Günler, “KOTO’ya teşekkür 
ediyorum. İmar Barışı’nın duyurusuyla ilgili sıkıntı vardı. Böyle 
bir seminer yapılması çok faydalı ve güzel oldu. Yıllardır 
kangren haline gelmiş bir sorun var. Elimizde patlamaya 
hazır bir bombaydı” dedi. Sunumların akabinde katılımcıların 
soruları tek tek cevaplandı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret 
ederek iade-i ziyarette bulundu. Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut’un, Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; 
Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf 
Erenkaya, Ömer Efe, Adnan Turan ve meclis üyelerimizle 
birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette Türkiye’nin en genç 
milletvekili adayı Elif Nur Bayram da katıldı.
Başta Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 

olmak üzere göreve seçilen tüm oda yöneticilerini bir 
kez daha kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, yeni dönemde başarılı çalışmalar 
yapılacağına yönelik inancını dile getirdi. “Kocaeli Ticaret 
Odası kentimizin en köklü ve en dinamik kurumlarının 
başında geliyor. Görev süreniz boyunca yapacağınız 
çalışmalarda başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
her zaman yanınızdayız” diyen Başkan Karaosmanoğlu, kente 
yeni yapılacak yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Odamıza iade-i ziyarette bulundu. Vali Aksoy, Odamızın çalışmalarını beğenerek takip ettiklerini 
ifade etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız; 
Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Abdurrahman 
Çuhadar, Yusuf Ziya Uludüz, Murat Barış, Mehmet Akif Şen, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya ve Adnan Turan ile birlikte ev sahipliği 
yaptığı ziyarette, Odamızın başarılı çalışmaları görüşüldü. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya 
geldi. Görüşmede, Odamızın çalışmaları ve vizyon projeleriyle 
ilgili bilgi veren Başkan Bulut, Kocaeli iş dünyasının sorun 
ve önerileri başta olmak üzere, günlük sıkıntılarla ilgili de 
görüşme gerçekleştirdi. Başkan Bulut, ekonominin önündeki 

engellerin aşılmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
rolünü ve gücünü çok önemsediklerini ifade ederken, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kocaeli Ticaret Odası başta 
olmak üzere Oda ve Borsaların görüşlerinin çok değerli 
olduğuna vurgu yaptı.

Odamızın Enerjisi 
Tüm Kente Yayılacak

Vali AKSOY’dan Odamıza 
İade-i Ziyaret

Başkan Bulut,Tobb Başkanı
Hisarcıklıoğlu İle Görüştü

HABERLER HABERLER
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli 
programları kapsamında ilimize gelen Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi- İzmir Milletvekili Selin 
Sayek Böke’yi ağırladı. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Mehmet Akif Şen, Yusuf 
Erenkaya, Meclis Başkan Yardımcımız Alp Kayalar ve meclis 
üyelerimizin yer aldığı ziyarette Sayek Böke’ye; CHP İl 
Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 
CHP İl Başkan Yardımcısı Demet Karaman, İl Kadın Kolları 
Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, 
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Körfez İlçe Başkan 
Yardımcısı Ali Doğan, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet 
Erenkaya, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım eşlik 
etti.

Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada, nazik ziyaretleri dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi- İzmir 
Milletvekili Selin Sayek Böke’ye teşekkür eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli iş dünyasının başta 
kentin, sonrasında ülkemizi ve dünya ticaretini ilgilendiren görüşlerinin tüm dinamiklerle paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. 
Başkan Bulut, “Kocaeli’nin Türkiye ekonomisinde çok önemli bir ağırlığı var ve bizler gerek görüşlerimizle, gerek katma değer 
üretme motivasyonumuzla, ilimizin gücüne güç katmayı önemli bir ilke ediniyoruz” dedi. CHP PM Üyesi Selin Sayek Böke de, 
Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantılardan hep verimli çıktılar alarak ayrıldığını, bu nedenle Kocaeli programına 
da Odamızdan başladığını vurguladığı konuşmasında, “CHP Kocaeli İl Başkanlığı’na yaptığım ziyaretin ardından ilk randevuyu 
sizden aldık. Daha önce Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirdiğimiz toplantılar oldukça verimliydi. Görüşleriniz bizler için, 
ülke ekonomisi için çok değerli” dedi.

Chp Pm Üyesi Böke’den 
Odamıza Ziyaret

Özel Koto Aosb Mesleki Ve Teknik 
Lisesi’nin Gurur Günü

Kocaeli iş dünyasının mezunlarını dört gözle beklediği, 
nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini 
sürdüren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde karne töreni düzenlendi. 321 öğrencisi olan 
okulun konferans salonunda düzenlenen törene Okul 
Müdürü Özcan Bedel, deneyimli eğitim kadrosuyla 
birlikte ev sahipliği yaparken, okulun kuruluşunda görev 
alan Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz de 
öğrencileri bu özel günde yalnız bırakmadı.

Öğrenciler Ödüllendirildi

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren 11. Sınıflar Okul 1.’si Zeynep Aktaş, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencisi olmaktan dolayı duyduğu gururu dile getirerek, Kocaeli Ticaret Odası’na ve öğretmenlerine teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından ‘Başıma İcat Çıkar’, yarışması başta olmak üzere çeşitli spor ve bilim yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere ödül takdim edildi. Derslerinde başarı elde eden ve sahneye çıkan ödüllü öğrencilerin sayısının hayli fazla 
olması gururlandırdı.

‘Başıma İcat Çıkar’

Tören, her yıl geleneksel olarak bu yıl da 3.’sü düzenlenen 
‘Başıma İcat Çıkar’ isimli mucit yarışmasıyla başladı. 1 yıl 
emek vererek hazırladıkları icatlarını görücüye çıkartan 
mucit öğrenciler, gerek sunumları gerek projeleriyle jüri 
üyelerini etkilemek için kıyasıya yarıştı. Tören açılış programı 
ve yıl boyunca düzenlenen spor müsabakalarında başarı 
elde eden öğrencilerin ödüllendirilmesiyle devam etti.

Odamız İftarına 
İlgi Yoğun Oldu
Odamız iftar programı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başta olmak 
üzere il protokolü, meclis ve komite üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “KOTO, Kocaeli iş dünyası için vizyon projeleri hayata geçirmeye devam edecektir” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası, düzenlediği organizasyonla Kocaeli protokolünü ve Kocaeli iş dünyasının seçilmiş temsilcilerini iftar 
yemeğinde buluşturdu. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un Meclis Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Adnan Turan, Ömer 
Efe ve meclis üyelerimizle birlikte programa ev sahipliği yapmıştır.

HABERLER HABERLER
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Konuklarını kapıda karşılayan ve masalarında ziyaret 
ederek tek tek selamlayan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut, iftar programında yaptığı konuşmasında, 
Odamızın Kocaeli iş dünyası için vizyon projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceğini ifade ederek, “Mübarek 
Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik- beraberliğin, 
paylaşmanın ve halden anlamanın en yoğun yaşandığı bu 
ayda manevi iklimden nasiplenmeyi Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum. Basiret ve feraset ile ülkemizin refah seviyesini 
arttırmanın istikrar, yapısal reformlar ve özel sektör-

kamu işbirliği içerisinde mümkün olacağına inanıyorum. 
Kocaeli Ticaret Odası olarak üzerimize düşen tüm görevleri 
yapacağımızdan kimsenin şüphesinin olmamasını istiyorum. 
Kalkınmanın yerelden başladığı düşüncesiyle; Kocaeli Ticaret 
Odası olarak bayram alışverişlerinin kentimiz esnafından 
yapılmasını teşvik etmek, Ramazan ayı vesilesiyle kent esnafı-
vatandaş beraberliğine katkı sunmak, kültürel değerlerimizin 
ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına aracılık 
etmek ve kentimizin sosyal hayatını canlandırmak amacıyla 8- 
14 Haziran tarihlerinde Ramazan festivali düzenliyoruz. Tüm 
kenti festival coşkusuna ortak olmaya bekliyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
da yaptığı konuşmasında, “Ramazan Bayramınızı şimdiden 
tebrik ediyorum. Allah, nice iftarlar ve bayramlarda buluşmayı 
nasip etsin. Cennet gibi bir ülkede bir vatanda yaşıyoruz. 
Ne kadar şükretsek azdır. Bunu bize çok görenler var. Ama 
onlara inat birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz devam 
ediyor. Ticaretimize sahip çıkacağız. Esnaf olarak bu ülkeyi, 

bayrağını seven bir vatandaş olarak dört elle sarılarak sahip 
çıkacağız” dedi. Başkan Karaosmanoğlu eski Valilik binasının 
bulunduğu alanın da otopark olarak açılışını yakın zamanda 
yapacaklarını ifade ederek, “Oradaki otopark esnafımıza 
büyük hizmet verecek. Uzun bir süre ücretsiz olacak. İzmit 
esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi; “Ticaret odamızın iftar programında  sizlerle 
beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kocaeli, 
Türkiye’nin önemli bir şehirdir ve  Türkiye ekonomisi için en 
önemli katkıları sunan  kentlerin başında geliyor. Bu kentin 
ekonomisinde de  yer alan insanlar Ticaret Odamızın üyesi ve 
bu alanda faaliyet yürüten arkadaşlarımızdır. Ticaret Odamız 
yakın bir tarihte seçimini yaptı ve yeni yönetimini oluşturdu.  
Bu vesileyle yeni yönetimde yer alan bütün arkadaşlarımıza 
yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan ayları 
bu birlikteliklerin yaşandığı, çok önemli anların ortaya çıktığı 
bu dönemde Ticaret Odamızda böyle bir ev sahipliğiyle bizleri 
bir araya getirdi. Bu vesileyle Ticaret Odası Başkanımıza, 
Meclis Başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
ediyorum. Ramazanın bu önemli anlarını  güzel duygularla 

yaşamak ve yaşatmak, bizden sonraki kuşaklara güzel duyguları aktarmak bakımından da önemli bir iftar daveti olarak 
görüyorum. Kocaeli’de  kurumlar arasında güzel bir iş birliğimiz var, çalışmalarımızı bu birliktelikle yürütüyoruz ve bundan 
sonrada bu anlayışla yürüteceğiz.” Vali Aksoy, Ramazan Bayramının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi. Odamızın 
iftar programı, İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın duasıyla sona erdi.

Başkan Bulut: Koto Olarak Üzerimize Düşeni Yapacağız

Karaosmanoğlu: İzmit Esnafımıza Hayırlı Olsun

Vali Aksoy: Kocaeli’de  Kurumlar Arasında Güzel Bir İş Birliğimiz Var

Odamız Çalışanları 
İftarda Buluştu
121 yıldır kentin ticari hayatına önderlik yapan Odamız kurumda çalışan personel ve aileleri için iftar yemeği düzenledi. İzmit 
Başol Steak House’ da gerçekleşen iftar yemeğinde Odamız çalışanları ve ailelerini; Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Adnan Turan, Odamız Genel 
Sekreteri Mert Anlıpak da yalnız bırakmadı. 

Ramazan ayının güzelliğini hep birlikte yaşayan Odamız çalışan ve aileleri, iftar organizasyonu için Oda’ya teşekkür ederken, 
özveriyle Kocaeli iş dünyasına hizmet vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
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Yeni İstihdam Teşvikleri 
Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
ile işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine 
yönelik başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 
düzenlenen Yeni İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı, 
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.
Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali 
Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, 
İlçe Kaymakamları, Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Mikail Kayacı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Recep Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, daire müdürleri, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadir Durmuş, Organize Sanayi Bölgelerinin 
Yönetim Kurulu başkanları, firma yetkilileri, sanayiciler ve 
işadamları katıldı.

Odamız Ticaret Odaları 
Konsey Toplantısı’na Katıldı
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel 
Kurulu’nda Ticaret Odaları Konseyi’ne seçilmişti. 74. Genel Kurulun ardından göreve seçilen Ticaret Odaları Konseyi ilk 
toplantısını TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirdi. Başkan Bulut’un da yer aldığı toplantıda, görev dağılımı yapılarak, konsey 
başkan ve başkan yardımcıları belirlendi. 

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın konsey başkanlığı, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Yıldırım’ın da konsey başkan yardımcılığı görevine getirildiğini ifade eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, yeni 
konsey üyelerini kutlayarak, “TOBB’un yeni döneminde üstlendiğimiz görev çerçevesinde başta Kocaeli’mizin ve akabinde tüm 
Ticaret Odalarımızın yararı için görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağız. Yeni dönem hayırlı olsun” dedi.

Başkan Bulut’tan Kutlama

Odamız Sel Mağduru 
Üyelerinin Yanındaydı

Haziran ayı içinde ilimizde etkili olan sağanak yağış, bazı 
bölgelerde sel mağduriyetlerinin yaşanmasına neden oldu. 
Sağanaktan, sosyal hayat kadar, kentimizin ekonomik hayatı 
da etkilendi. Odamız, oluşturduğu iki ayrı heyetle sel mağduru 
üyelerimizi ziyaret ederek hem ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti 
hem de yapılabileceklerle ilgili bilgi verdi.
Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu’nun yer aldığı 5. 
Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Barış, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Abdurrahman Çuhadar ve 5. Meslek 
Komitesi Üyesi Murat Aydın, mobilyacılar sitesi MOBESKO’ yu 
ziyaret ederek, mağdur esnafla görüşmeler gerçekleştirdi. 
Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Odamız Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdurrahman Çuhadar, işletmelerdeki sel baskınlarının 
nedenlerini de inceleyerek, işletmelere alabilecekleri 
önlemlerle ve tahliye yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen ile Yusuf 
Erenkaya da İzmit Sanayi Sitesi’ne giderek, burada ziyaretler 
gerçekleştirdi. Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Tanzer Ünal ve Genel Müdürü Erkan Ünal ile görüşen Odamız 
heyeti, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
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Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet AKİF ŞEN 
KOÜ Teknopark’ta Coffe İnvest Açılışına Katıldı

Siyasi Partilerden 
Odamıza Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası iştiraklerinden KOÜ Teknopark AŞ’nin Coffe İnvest/ Yatırım Kafe açılışına Odamızı temsilen Odamız ve 
KOÜ Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen katıldı. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, girişimcilerle 
yatırımcılarını bir araya geleceği Coffe İnvest/ Yatırım Kafe’nin açılış kurdelesini KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile kesti.

Odamız, siyasi parti ve STK’lar başta olmak üzere tüm 
çevrelerden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanımız Akın Doğan’ı 
ziyaret etti. Başkanlar Necmi Bulut ve Akın Doğan, Eryarsoy’a 
ziyaret dolayısıyla teşekkür ederken, görüşmede Odamız 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Yusuf Erenkaya, AK Parti İl yöneticileri de yer aldı.
CHP Kocaeli Milletvekili aynı zamanda milletvekili adayı Fatma 

Kaplan Hürriyet, milletvekili adayı Anıl Acurman, İzmit ilçe 
Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticilerinin yer aldığı CHP 
heyeti, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ile bir 
araya geldi. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Mehmet Akif Şen ve Yusuf 
Erenkaya’nın da yer adlığı ziyarette konuşan Başkan Bulut, 
adaylara çalışmalarında başarılar dilerken, Milletvekili Fatma 
Hürriyet Kaplan ‘hayırlı olsun’ dileklerini bildirdi.

 Coffe İnvest/ Yatırım Kafe açılışına; Kocaeli Sanayi Odası Başkanvekili Çınar Ulusoy, KSO Meclis Üyesi ve KOÜ Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Kadir Decdeli KSO Genel Sekreteri Mehmet Turabi katılırken, Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın da açılışta bulundu
KOÜ Teknopark’ta faaliyette bulunan girişimci firmaların ve çalışanlarının da katıldığı açılış töreninde konuklar barbekü ile 
ağırlanırken, KOÜ Rektörü Prof. Hülagü ve Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri ve konuklar yapımı süren KOÜ Teknoparkın 50 Bin 
m2‘lik yeni inşaatında da incelemeler yaptılar.

MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Alperen Şakacı da Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. KOTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen’in de yer aldığı ziyarette Başkan Bulut, Oda çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. 

Parti Kocaeli Milletvekili Adayı aynı zamanda Odamız geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Berna da İyi Parti İzmit İlçe 
Başkanı Emrah Alper Bozatlı ve ilçe yöneticileri ile birlikte Odamızı ziyaret ederek, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan ile görüşmeler gerçekleştirdi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcımız Alp Kayalar ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Yusuf Erenkaya’nın yer aldığı ziyarette Odamız Meclis Üyeleri de hazır bulundu. 
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Yine ay içinde; Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayları Sinan Ejderoğlu, İbrahim Bıyıklı, Ayhan Altuntaş, SP İl Başkanı Nurettin 
Çelik, İl Başkan Yardımcıları Zafer Mutlu, Eyüp Çelik ve Ahmet Kul ile birlikte Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’u 
ziyaret etti. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Yusuf 
Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet Akif Şen, Odamız Meclis Üyeleri; İbrahim Atalay, Yaşar Can, Uğur Demir ve Eray 
Bodur’un da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Bulut Oda’nın, üye odaklı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Sinan Ejderoğlu, Odamızın kentin gerek sosyal gerekse ekonomik 
hayatının geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Kocaeli Ticaret Odamızın başarılı projelerini takip ediyoruz. KOTO 
kentin olmazsa olmazı, geleceğidir” dedi. 

HABERLER

Körfez Ticaret Odası’ndan 
Odamıza Ziyaret

Kültür Derneklerinden
 Ziyaretler

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanımız Akın Doğan; Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, 
Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Susam, Meclis Divan Kâtibi Kutlu Soner Kayalı ve 
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ahmet Kırcı’yı ağırladı. 

Başkanlarımız Bulut ve Doğan, Körfez Ticaret Odası ile işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Ziyarette; Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Yusuf Erenkaya ve Meclis Başkan Yardımcımız Hüseyin Avni Aslan da hazır bulundu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Bulut hemen akabinde; Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Bayram, 
dernek yönetim kurulu üyeleri ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfü Bodur ile yönetim kurulu üyelerini 
ağırladı. Derneklere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkanımız Bulut, çalışmaları ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.
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Türkkan’dan ‘Hayırlı Olsun’

Odamız Meclisi’nde ‘Türkiye ve 
Dünya Ekonomisi’ Ele Alındı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kocaeli Milletvekili Adayı Lütfü Türkkan da Kocaeli Ticaret Odası Başkanı 
Necmi Bulut’u ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Kocaeli Ticaret Odası’nın kentin ekonomik hayatının dünü, 
bugünü ve geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkkan, Başkan Bulut nezdinde Oda yönetimine çalışmalarında 
başarılar diledi. Ziyaretleri dolayısıyla Lütfü Türkkan ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Bulut, KOTO’nun vizyon 
projeleriyle adından söz ettirmeye devam edeceğini ifade etti.

Türk Lirasının geçtiğimiz 1 aylık süreçte dolar karşısında yüzde 20 değer kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Yusuf 
Bayraktutan, “Kurdaki artış kısmen dışarıdan kaynaklanan bir gelişmedir. Rusya, Güney Afrika ve Güney Kore para 
birimleri dışında kalan tüm gelişmekte olan ülke para birimleri Mayıs ayında dolar karşısında değer kaybettiler. Dolar 
endeksi yükseldi. Ancak kayıpların boyutunu ve TL’nin ulaştığı seviyeyi yalnızca dış gelişmelerle açıklamak imkansızdır. 
Diğer para birimlerindeki değer kayıp oranı ile Türk Lirası’nın değer kaybı arasındaki fark bunun kanıtıdır. TL sadece 
Mayıs’ta %20 civarında değer kaybederken, Brezilya Reali’nde değer kaybı sadece % 1.7 oldu” dedi.

Dolar kurundaki yükselişin başlıca nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, “Gelişmekte olan ülkelere 
yönelik para akışında gözlenen azalma, kredi kuruluşlarının Türkiye’nin notunu düşürmesinden kaynaklı kimi yabancı 
fonların piyasadan çıkma eğilimi ve dövize yönelimi, dış ticaret açığı ve cari açık pozisyonunun artarak devam etmesi, 
yabancılar nazarında bozulan Türkiye algısının toparlanamaması ve jeopolitik risklerin artarak devam etmesi, erken 
seçim süreciyle birlikte oluşan belirsizlik, Türkiye’nin ekonomide risk algısını yansıtan 5 yıllık kredi risk priminin 281’e 
yükselmesi ve kredi kuruluşlarının olumsuz değerlendirmeleridir” dedi.

Türkiye üzerindeki risk algısını düşürmek için atılacak her adımın; piyasaların sakinleşmesini ve fiyatlarda 
normalleşmesinin önünü açacağını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, “Yabancı sermayelerin gelip- gelmemesi, 
yada geliş hızı Türkiye’nin risk algısı ile yakından alakalı. Yabancı yatırımcıların piyasadaki ağırlıklarının yüksek olması 
ve satış ağırlıklı seyirlerini korumaları piyasalardaki gerilimin ana nedeni olarak öne çıkıyor. Yurtdışında yerleşik 
yatırımcılar 18 Mayıs haftasında 72 milyon dolarlık hisse senedi, 637,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 
41.5 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi satmıştır. Ayrıca yurt içindeki yerleşiklerin kur artışı beklentileri halen 
sürüyor” ifadelerine yer verdi.

Müdahale edilmeseydi Doların 5.25’ler seviyesine çıkmasının hedeflendiğini söyleyen Dr. Yusuf Bayraktutan, 
“Diplomatik ilişkilerin sertleştiği ülkelerdeki ekonomi ve finans çevrelerinin Türkiye ile ilişkilerinde sıkıntıların çıkması 
normaldir. Bu gibi sıkıntılar ortaya çıkmasa da, yurt içinde doları fiyatlandıranlar, politik riski psikolojik beklentilere 
ekleyince dolar kurundaki artış çizgiyi aşıyor. Dolar kurunda, dış ve iç ekonomik etkenler sonucu ortaya çıkan artışın 
dışında, olağanüstü- sağlıksız fiyatlamanın nedeni psikolojiktir. Türk lirasının değer kaybıyla panik yaygınlaştı. TL/
Dolar kritik direnç seviyesinin üzerine çıktı ve müdahale gelmeseydi hedef olarak 5.25’lere yönelmişti” dedi.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, ‘ne yapılmalı’ 
sorusunu ise şöyle yanıtladı; “Aşırı oynaklıkların bir günde sonlanması beklenemez. Azalarak zamanla ortadan 
kalması makbul olandır. Siyasi açıklamaların, mali disiplini sürdürmek, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankası’nın 
enflasyonu düşürme çabalarına destek olmak amacıyla yapısal reformları hızlandırmak konusunda hükümetin 
kararlı olduğu algısı oluşturması gerekmektedir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı üzerindeki vurguların güçlenmesi, 
faiz tartışmalarının tekrar alevlenmemesi ve komplo teorilerine bağlı soru işaretlerinin ortadan kalkması durumunda 
Türk Lirası değerlenme sürecine girebilecektir. Para politikasında sadeleşme, hem sıkılaşma, hem öngörülebilirlik 
hem de kredibilite açısından olumlu etki yapacaktır.”

Odamız Meclisi aylık olağan toplantısını, Meclis Başkanı Akın 
Doğan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Kocaeli 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan “Dünya ve Türkiye Ekonomisi” 
ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Herkesin bu süreçte 2 soruya 
odaklandığını söyleyen Prof. Dr. Bayraktutan, “Şu sıralar 
gündemimizde en çok sorulan 2 soru var. 1.’si genel olarak 
Türkiye ekonomisi ve özel de Türk Lirası dış saldırılarla karşı 
karşıya mıdır? İkincisi ise Türk Lirası neden değer kaybediyor?” 
diyerek döviz kurundaki gelişmeleri de aktardı.

HABERLER

TL’nin Durumunu Sadece Dış Gelişmelere Bağlamak İmkansız’

Dolar Neden Yükseldi?

‘Kur Artışı Beklentisi Devam Ediyor’

Dolarda Hedef 5.25’ti

Ne Yapmalı?
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Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 
Odamızda Anlatıldı 
6 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve emlakçılık sektörünü yakından ilgilendiren ‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ Odamız 
ev sahipliğinde Kocaeli Emlakçılar Odası’nın katılımlarıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısında tüm detaylarıyla anlatıldı

Emlakçıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya; Kocaeli Ticaret 
İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdurrahman Çuhadar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Kadir Durmuş da katılırken, açılış konuşmasını Kocaeli 
Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu gerçekleştirdi.

Yürürlüğe giren yönetmeliğin sektörü memnun ettiğini 
söyleyerek konuşmasına başlayan Hacıoğlu, tüm süreçlere 
müdahil olduklarını da ifade ederek, “Yönetmelik çıkmadan 
önce 44 ilin emlakçılar odası bir araya gelerek, görüş ve 
önerilerimizi rapor haline getirdik. İlgili yerlere istikrarla 
sunduk ve karşılığında çıkan yönetmelik yüzümüzü güldürdü. 
Sektörümüz adına isteklerimizin yüzde 80’i karşılandı. Sürecin 
doğrudan içerisinde yer aldığımız için Kocaeli yönetmeliğe en 
hazır il” dedi.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir 
Durmuş’un selamlama konuşmasının akabinde emlakçılara 
hitap eden Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman 
Çuhadar, yönetmeliğin iyi anlaşılmasının sektörün geleceği 
için çok önemli olduğunu ifade ederken, “Bilgilendirme 
toplantısı için Kocaeli Emlakçılar Odası’na teşekkür 
ediyoruz. Her sektörlerde yapılan düzenlemelere sürecin 
başında görüşlerimizle dahil olmak ve özellikle üyelerimizi 
bilgilendirmek Kocaeli Ticaret Odası olarak bizlerin de 
önemsediği konuların başında geliyor. Komitelerimiz de 
bu bilgi akışını sağlamak için aktif çalışma sergiliyorlar. 18. 
Komitemiz de bu organizasyonda yer aldılar” dedi.

Programın son konuşmasını Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya gerçekleştirdi. “Yeni düzenlemeyle birlikte emlakçılık sil baştan 
değişiyor” diyen Uzunkaya, “Sektörde ciddi düzenlemeye ihtiyaç vardı ve bu yönetmelik, sizlerin yoğun talepleriyle hayata 
geçirildi. Uygulamada bazı aksaklıklar görülebilir. Sahada deneyimleyecek olan sizlersiniz. Bu noktada görüşlerinizi bizlerle 
paylaşmanız çok önemli” dedi.

HABERLER HABERLER

Alım- satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı sözleşmede yer alan satış bedelinin, katma değer vergisi hariç yüzde 4’ünden 
fazla olamayacak.

Emlakçılık yapacak olan kişilerin Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü’nden ‘yetki belgesi’ alması zorunlu hale geldi.

Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak ve belge her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilmeyecek.

İşletme taşınmaz alım- satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla 
hizmet bedeline hak kazanacak.

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler, esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. 

Yönetmeliğe Dair…

7143 Sayılı “Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni 
yasayla, Kocaeli Ticaret Odası gecikmiş üye aidatları da 
yapılandırma kapsamına alındı. Uygulama, aidat borçlarının 
6 taksitle ödenmesini mümkün kılıyor.
Konuyla ilgili kapsamlı bilgi veren ve Oda üyelerini 31 Temmuz 
2018 tarihine kadar yapılandırmaya davet eden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Kanun, 31.03.2018 
tarihinden -bu tarih dahil- önceki aidat alacaklarının 

tahsili için uygulanacaktır. Oda üyelerimizin yapılandırma 
imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2018 tarihine kadar 
Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Taksitli 
ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde 
belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar 
aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden 
yararlanabilirler. Toplam borç azami altı takside bölünebilir. 
Birinci taksitin son ödeme günü 31.07.2018 olup, kalan beş 
taksit aylık periyodlar halinde tahsil edilecektir.

Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma 
iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. Ödemenizi kredi kartı ile tek 
çekim veya taksitli olarak da yapabilirsiniz. Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini 
düzenlediğinden 2018 Haziran ayında ödenmesi gereken 2018 yılı yıllık aidat ve munzam aidat taksitleri kapsam dışındadır” 
ifadelerine yer verdi.

Yapılandırma İçin Son Gün 
31 Temmuz 2018

Dikkat: Ödemeler Zamanında Yapılmazsa, Aidat Borcu Zamlı Haline Dönecek
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi 
Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi 
Yönetmeliği
Sayın Üyemiz,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğünün gönderdiği, 
02.05.2018 tarihli ve 71037416-291.99-E.14551 
sayılı yazısında; 24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik 
Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli 
Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 
ile ilgili olarak hazırlanan sunuma aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz.

Söz konusu sunum http://tobb.org.tr/
SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php  
adresinde verilmiştir.

HABERLER

Kobi Gelişim Destek Programı İmalat 
Sanayi Sektörüne Anlatıldı

2018 Yılı Makine Teçhizat
Kredi Faiz Desteği

Rakamlarla Kocaeli
 2018 Yayımlandı 

İmalat sanayiinde KOBİ’lerin desteklenmesi için KOSGEB 
tarafından hayata geçirilen “KOBİGEL – KOBİ Gelişim 
Destek Programı 2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına 
Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün 
Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” proje teklif çağrısı 
başvuruya açıldı. Destek programından daha fazla KOBİ’nin 
yararlanması için toplantı düzenleyen Odamız, destek 
programının detaylarını imalat sanayi temsilcileriyle paylaştı.
Odamız Binası, Şaban Sarıgülle Eğitim Salonu’nda gerçekleşen 
toplantıda konuşan KOSGEB KOBİ Uzmanı Yasin Karaoğlu, 
proje teklif çağrısının hedef kitlesinin, tüm illerdeki NACE 
kodları 21, 26, 30.3 olan yüksek teknolojili imalat sanayi 
sektörü KOBİ’leri ve tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri 

olduğunu vurgulayarak Kocaeli’nde başvuru yapabilecek 
NACE kodlarını ise şöyle açıkladı; “25 Makine ve teçhizat 
hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, 28 Başka yerde 
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 24 Ana metal 
sanayi, 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde faaliyet 
gösteren KOBİ’ler.”
KOBİ Uzmanı Karaoğlu, “Destek oranı tüm bölgeler için 
%60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar 
geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat 
karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek 
verilebilecektir” dedi. Son tarih 22 Haziran 2018.

İlimizin sayısal verilerine ışık tutan ve arşivleyen 
Odamız, her yıl birçok kurum ve kuruluşla işbirliği 
yaparak hazırladığı yayını ‘Rakamlarla Kocaeli’nin 
yeni sayısını yayımladı. Eğitimden sağlığa, nüfustan 
ilimizin sosyal donatılarına kadar birçok alanda 
verinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı Rakamlarla 
Kocaeli’nin 2017 istatistiklerini içeren sayısı 
“Rakamlarla Kocaeli 2018” oda üyeleri başta olmak 
üzere tüm kentin istifadesine sunuldu. 

HABERLER

Başkan BULUT: Veri Kentler 
İçin Çok Önemli

Online Erişim 
İmkanı

Yayınla ilgili bilgi vererek, istatistiki bilginin kentlerin geçmişi ve geleceği için arz ettiği öneme vurgu yapan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük fakat ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile kalkınma 
ve büyümede önemi yadsınamaz bir ilimizdir. Vergi gelirleri, dış ticaret, sektörel çeşitlilik ve diğer birçok makroekonomik 
istatistik açısından ön sıralarda yer almakta olup, her yıl başarısını arttırarak büyütmekte ve uluslararası rekabette daha da ön 
plana çıkmaktadır.

Türkiye için stratejik önemi olan ilimizin daha da gelişmesi ve bu gelişimin devamlılığı için ilimizin potansiyelinin ortaya 
konması gerekmektedir. Bu farkındalık ile Kocaeli’nin sayısal verilerine ışık tutan Odamız, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği 
yaparak, titizlikle çalışarak her yıl düzenlediği yayını ‘Rakamlarla Kocaeli 2018’ adlı yayınımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu 
yaşamaktadır” ifadelerine yer verdi. Rakamlarla Kocaeli 2018’e Kocaeli Ticaret Odası’ndan ya da http://koto.org.tr/wp-
content/uploads/2018/05/RakamlarlaKocaeli2018.pdf bağlantısını tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı başvuruları başladı!
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Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık 
kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması 
oluşturacaktır.

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren 
ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun 
koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

Bahse konu Kredi Programı;

İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin 
tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,
Sıfır (0) faizli,
İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş 
menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak 
girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler 
arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir.

04.06.2018 – 01.08.2018

02.08.2018 – 13.08.2018

14.08.2018 – 24.08.2018

25.08.2018 – 03.09.2018

İşletme başvuruları

KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

İşletme düzeltme ve revizyonu

KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

HABERLER

KOTEV Temmuz Ayı Eğitimlerine 
Kayıtlar Başladı

KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi 
başvurusunda bulunacaktır. 

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye 
teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti 
Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat 
tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan 
oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı 
sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Bahse konu programda; İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları 
desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine 
ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz 
Desteği Programından yararlanamayacaktır.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin 
fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan 
yazılım ve gereçler.

Kocaeli Ticaret Odası’nın iş ve sosyal hayata yönelik ücretsiz eğitimler veren projesi KOTEV’in, Temmuz ayı eğitimleri 3 
Temmuz 2018 tarihinde başlayacaktır.

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

Temmuz ayı boyunca sürecek olan toplam 6 eğitim programı, katılımcılarına hem profesyonel hem de kişisel yaşantılarında 
kullanabilecekleri bilgiler sunacaktır. 

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

Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

Finans Okur- Yazarlık
3-4 Temmuz 2018 (17.00 – 20.00)

Kişisel Liderlik
5 Temmuz 2018 Perşembe (17.00 – 20.00)

İş Dünyasında Koçluk Becerileri
17 Temmuz 2018 Salı (17.00 – 20.00)

Kriz Yönetimi
19 Temmuz 2018 Perşembe  (17.00 – 20.00)

Takım Çalışması
24 Temmuz 2018 Salı (17.00 – 20.00)

Aktif İletişim
26 Temmuz 2018 Perşembe (17.00 – 20.00)

KOTEV Temmuz ayı eğitim
takvimi şöyle;

HABERLER
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ÇİN

Çin, Pasifik Okyanusu’nun batı kıyısında, Asya’nın 
doğusunda yer alır. 9 milyon 598 bin km² yüzöl-
çümüyle, Rusya ve Kanada’dan sonra dünyanın en 
büyük üçüncü ülkesi ve dünyanın en kalabalık ül-
kesidir. Ülkenin tahmin edilen nüfusu 1 milyar 300 
milyon civarındadır. Ayrıca en fazla en fazla nüfus 
yoğunluğuna sahip ülkelerden de biridir. Ülkedeki 
bu nüfusun etkisi; küresel gıda talebi, enerji kulla-
nımı ve çevre üzerinde kendisini göstermektedir. 
Bu durum Çin’i ucuz işgücü pazarı haline getirmiş-
tir. Ülkenin 2020 yılında 1,4 milyarlık bir nüfusa 
ulaşması bekleniyor.

Merkezi planlamadan ayrıldığı 1978 yılından 
bu yana Çin, yılda ortalama %10 oranında 
büyümektedir. Özellikle ülkenin doğu kıyıları 
hissedilir ölçüde bir gelişme göstermektedir. 
Ancak ekonomik büyümenin hızı istikrarlı değildir. 
Tüketim eğilimi artmakta, fiyatlar yükselmekte, 
yabancı yatırımlar ve şehirde kişi başına düşen 
gelir artmaktadır. Bazı gözlemciler Çin’in resmi 

olarak açıklanandan çok daha hızlı büyüdüğünü öne sürmektedir. Reform döneminde ekonomik büyüme kıyı bölgelerinde 
çok daha hızlı gerçekleşmiştir.   

Türkiye ile Çin arasındaki ticarete bakıldığında, iki ülke arasında ki ihracat yıllar itibariyle artış gösterirken, gerek Çin’in ithalat 
potansiyeli gerek Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesi incelendiğinde yeterli görülmemektedir.  Çin ekonomisinin ihtiyaç 
duyduğu hammaddeler ve kimyasallar ağırlıklı bir yapının olduğu görülmektedir. Aynı doğrultuda, ülke belli bir miktar da 
ithalat yapmaktadır. Çin ile ticari ilişkilerimiz ithalat ağırlıklı bir gelişim sergilemektedir. Çin’den gerçekleştirilen ithalatın 
yapısı incelendiğinde, geniş bir ürün çeşitliliği ile karşılaşılmaktadır. İthalatın önemli bir bölümünü yatırım ve ara malları 
(3/4’ünü), geri kalanını ise tüketim malları oluşturmaktadır.

GENEL BİLGİLER

1 Ekim 1949

Diller

Kuruluş

Başkent 

Yüzölçümü

Nüfus

ÜLKE RAPORU

Çin, Japonya, Tayvan, Güney Kore, ABD, Almanya, Hong Kong, Rusya Federasyonu, Malezya gibi ülkelerden mal satın 
almaktadır. Ülkenin başlıca ihracat yaptığı ülkeler ise ABD, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Singapur, 
Türkiye şeklinde sıralanmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1 Aralık 2017 tarihinden geçerli 
olmak üzere 8 haneli GTİP bazında sıralanan 187 kalem ürün 
için MFN (En çok kayrılan ülke ) bazında gümrük vergilerinde 
indirime gidildiği Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.
Söz konusu açıklamada anılan vergi indiriminin Çin Hükümeti 
(Devlet Konseyi) talimatıyla gerçekleştirildiği ve nihai 
tüketicilerin daha fazla çeşitte ürüne daha düşük fiyatla 
ulaşmaları maksadı ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Söz 
konusu indirim ile mezkûr ürünlerdeki ortalama gümrük 
vergisi yükünün ortalama olarak %17,3 den %7,7’ ye gerilediği 
belirtilmektedir. 

İndirim kapsamına giren başlıca gıda maddeleri; çeşitli sert 
kabuklu meyveler,  balıklar, dondurulmuş yengeç ve diğer su 
ürünleri, bebek mamaları, sade makarna, sosisler,  işlenmiş 
meyve sebzeler, mineral sular, ilaçlar, kozmetik ürünler, bavul 
ve çantalar kadın ve erkek hazır giyim ürünleri, ayakkabılar, 
buzdolabı, elektrikli küçük ev aletleri, peçeteler ve hijyenik 
ürünler,   şampuan ve diğer kişisel bakım ürünleri başlıca 
ürünleri oluşturmaktadır.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,10 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %2,32, çeşitli mal ve 
hizmetlerde %2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,45 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından 
alkollü içecekler ve tütün %0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %16,87, çeşitli mal ve hizmetler %15,38, lokanta ve oteller %12,51 ve konut 
%11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. 

YIL

2013

2014

2015

2016

2017

3.601

2.861

2.415

2.328

2.936

24.686

24.918

24.873

25.441

23.371

28.287

27.779

27.288

27.769

26.307

-21.085

-22.057

-22.459

-23.113

-20.435

İhracat $ İthalat $ Hacim Denge

Tüketici Fiyat Endeksi, 
Mayıs 2018
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,62 arttı

Aylık en yüksek artış %5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Aylık en az artış gösteren grup %0,15 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Yıllık en fazla artış %20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

ÜLKE RAPORU
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İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek 
artış %7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,99 ile TR63 
(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,08 ile TR63 (Hatay, 
Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu

Tüketici fiyat endeksi, Mayıs 2018 [2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,80 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %3,79 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Mayıs 2018 
[2003=100]

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, 
Mayıs 2018

EKONOMİ EKONOMİ
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Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Mayıs 2018 
[2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Mayıs 2018 
[2003=100]

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,63, imalat sanayi 
sektöründe %3,43, elektrik ve gaz %9,34, su sektöründe %1,15 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; %12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,34 ile 
elektrik ve gaz olarak gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

EKONOMİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Mayıs 2018 
[2003=100]

İhracat %7,8, ithalat %15,6 arttı

Dış ticaret açığı %35,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,4 azaldı

Avrupa Birliği’ne ihracat %22 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine  göre;  ihracat 
2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %7,8  artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat %15,6 artarak 20 
milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Nisan ayında %72,3 iken, 2018 Nisan ayında %67,5’e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %4,4 azaldı, ithalat 
%1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,1, 
ithalat %15,4 arttı.

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %22 artarak 7 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
AB’nin ihracattaki payı 2017 Nisan ayında %44,8 iken, 2018 Nisan ayında %50,7 oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2018

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Nisan ayında 1 milyar 366 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 852 milyon dolar ile 
İngiltere, 784 milyon dolar ile İtalya ve 690 milyon dolar ile Fransa takip etti.

Almanya’dan  yapılan  ithalat, 2018 yılı Nisan ayında 1 milyar 978 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 891 milyon 
dolar ile Rusya, 1 milyar 779 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 85 milyon dolar ile ABD  izledi.
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Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %12,2 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Nisan ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %38,4’tür.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,2’dir. Nisan ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki payı %12,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,6’dır.

EKONOMİ

Ekonomik güven endeksi 93,5 oldu

Ekonomik güven endeksi, Mayıs 2018

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,9 oranında azalarak 98,3 değerinden 93,5 değerine düştü. 
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü 
güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
 
Mayıs ayında tüketici güven endeksi 69,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,7 değerine, hizmet 
sektörü güven endeksi 92 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,1 değerine ve inşaat sektörü güven 
endeksi 77,2 değerine geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi, 
Mayıs 2018

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

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

11.07.2018

16.07.2018

17.07.2018

20.07.2018

15.07.2018

25.07.2018

20.07.2018

28.07.2018

4.GIDA, TARIM VE HAYVANCI-
LIK İHTİSAS FUARI

EDUCATURK ÜNİVERSİTE 
TERCİH FUARI

35.ULUSLARARASI  İSTANBUL 
ANNE BEBEK ÇOCUK ÜRÜN-

LERİ FUARI

BODRUM KİTAP FUARI

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK

EĞİTİM

ANNE, BEBEK VE 
ÇOCUK ÜRÜNLERİ

KİTAP VE YAYINEVİ

HAZIR GİYİM, MODA, 
KUMAŞ, KONFEKSİYON

 YAN SANAYİ

DEVLET- VAKIF 
ÜNİVERSİTELERİ, YABANCI 
ÜNİVERSİTELER, MESLEK 

YÜKSEK OKULLARI, 
DİL OKULLARI, EĞİTİM 
TEKNOLOJİ VE OKUL 

EKİPMANLARI

HAZIR GİYİM, EV TEKSTİLİ, 
TAŞIMA ARAÇ GEREÇLERİ, 

OYUNCAK,  BESLENME 
ARAÇLARI

YAYINEVİ, SÜRELİ 
YAYINLAR, GAZETE/

DERGİ, ÇOCUK YAYINLARI, 
ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜLERİ, MEDYA 
KURULUŞLARI, TELİF 

AJANSLARI,

ORDU

İSTANBUL

İSTANBUL

MUĞLA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

ISOT

AMTEX

SINGAPORE 
INTERNATIONAL 
WATER WEEK / 
WATER EXPO

TRENDSET 
WİTH BİJOUTEX 

(SUMMER) 

INDO 
LIVESTOCK

04.07.2018 06.07.2018

06.07.2018

08.07.2018

09.07.2018

12.07.2018

07.07.2018 09.07.2018

04.07.2018 06.07.2018

FUARIN 
ADI BAŞLAMA BİTİŞ

KIRTASİYE, OFİS 
GEREÇLERİ

MAKİNE, MAKİNE 
PARÇALARI VE 
METAL İŞLEME 
TEKNOLOJİLERİ

ENERJİ

TAKI VE AKSESUAR

HAYVANCILIK, 
BALIKÇILIK, YEM

KONUSU

JAPONYA

HİNDİSTAN

SİNGAPUR

ALMANYA

ENDONEZYA

ÜLKE

YENİ DELHİ

SİNGAPUR

MÜNİH

SURABAYA

TOKYO

ŞEHİR

FUAR TAKVİMİ



36 İŞ DÜNYASI 2018 

Gıda maddeleri ve içecekler

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

Gıda maddeleri ve içecekler

UKRAYNA

MOĞOLİSTAN

İSRAİL

201800095-- Satım
Kayıt Tarihi: 27.04.2018
Firma Adı: REMPOBUTTEHNIKA-KHERSON PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Adres:73000, Kherson, 16 Belinskogo street, UKRAINE, ,
Yetkili Kişi: V. Syvak / Director General
Tel: +380.552.22 58 14; Faks:+380.552. ; e-mail: rembt@ukr.net ; web:
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, paketli kuruyemiş üreticisi ve ihracatçısı REMPOBUTTEHNIKA-KHERSON adlı 
kamu şirketinin, 2017 mahsulü, 50 şer gramlık folyo paketlerde kızartılmış ceviz ihraç etmek istediği bildirilmiştir.

201800089-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 24.04.2018
Firma Adı: Oyuny Undra Group (OUG)
Adres:Ulaanbaatar MONGOLIA, ,
Yetkili Kişi: Buyandelger Bayarkhuu / Temsilci
Tel: +976.99.744996; Faks:+976.99.744996 ; e-mail: boroo_181b@yahoo.com ;web:
Moğolistan’da maden (altın ve taş kömürü işletim, delme patlatma), kimyasal madde (patlatma madde üretim ve satış), banka 
dışı finansal hizmetler (Non Banking Financial Sektör) ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edilen grup şirketinin, 
Türkiye’deki şirketlerle bağlantı kurmaya çalıştığı bildirilmiştir. Grubun, kendi faaliyet alanları ve yeni projeler üzerinde, yatırım 
alma, ortaklık, Türkiye ve Moğolistan arasında yapılabilecek projeler üzerinde ortaklık, yeni ürün teklifleri, Türkiye ve Moğolistan 
arasında veya başka ülkeler arasında ihracat ve ithalat vb. alanlarda işbirliği yapmayı amaçladığı belirtilmiştir.

201800078-- Alım
Kayıt Tarihi: 18.04.2018
Firma Adı: Haim Paskovich & Sons Ltd.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.paskovich.co.il
1987 yılında bir aile şirketi olarak kurulan ve dondurulmuş et, balık, sebze ve meyveler ithalatı ve dağıtımı alanında önde gelen 
firmalardan biri haline gelen Haim Paskovich & Sons Ltd. Şirketinin, aşağıdaki dondurulmuş gıda ürünlerini ithal etmek istediği 
bildirilmiştir. Dondurulmuş Sebzeler: (1) kızartmalık parmak patates ve kızartmalık tatlı patates (French fries and sweet potato 
fries), (2) bezelye, yeşil ve sarı fasulye - bütün ve kesilmiş, (3) tatlı mısır, (4) körpe bebek havuç, (5) nohut, (6) vegan köftesi ve 
burger. Dondurulmuş Meyveler: (1) yaban mersini, (2) çilek, (3) kiraz, (4) ahududu, (5) kızılcık. Firmanın ticari firmalarla değil 
sadece üretici ve tedarikçilerle işbirliği yapmak istediği belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan 
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

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/


