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İDEV 2018
Kapılarını Açtı

İDEV Fuarı’nda Dünya Ülkeleriyle 
250’yi Aşkın İş Görüşmesi

Odamız ve TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. işbirliğiyle 25-21 Mart tarihleri arasında konuklarını 
ağırlayan fuarın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. 5 gün boyunca 48.300 kişinin 
ziyaret ettiği fuara çok sayıda ticaret ve esnaf odasının yanı sıra siyasiler de büyük ilgi 
gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde 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 ve Meclis Üyelerimizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen törene; Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin 
Emiroğlu, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim 
Bulut, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar 
Bulut, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO 
Başkanı Ender Yorgancılar, Kocaeli Sanayi

Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sakarya TSO Başkanı Mahmut Kösemusul, TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Nevşehir Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, AK Parti 
İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, MARKA Genel 
Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, siyasi parti il başkanları, sigorta il delegeleri ile Hindistan, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Bosna 
Hersek ve Çin’den gelen misafirlerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İDEV Fuarı’nda düzenlenen Co-Matching etkinliği ile Kocaeli 
iş dünyası, dünya ülkeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. 150’yi 
aşkın iş insanının katıldığı etkinlikte, 250’yi aşkın iş görüşmesi 
gerçekleştirildi.  Odamız tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen 
bölgemizin en renkli fuarı İDEV, ev ve evliliğe dair sunduğu fır-
satların yanı sıra, dünyanın birçok ülkesinden iş insanının da 

buluşma üssü oldu. Odamızın Doğu Marmara ABİGEM işbirli-
ğiyle fuara eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Co-Matching İkili 
İş Görüşmeleri Etkinliği’nde, dünyanın çeşitli ülkelerinden firma 
temsilcileri,  Türkiye pazarında stratejik ortak bulmak, yatırım ve 
ticaret ortamını değerlendirmek üzere Kocaeli iş dünyasıyla bir 
araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen iş insanları 2 gün süren 
programın ilk gününde Kocaeli’nin potansiyelini sahada göz-
lemleme fırsatı buldu. Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nden 
başlayan saha ziyaretlerinde Uzer Makina ve Almesan
Alüminyum A.Ş.’ye konuk olan heyet, üretim tesisini geze-
rek kapsamlı bilgi aldı. Saha ziyaretleri, Odamızın nitelik-
li ara eleman yetiştirmek üzere açtığı ve kısa sürede mes-
leki eğitimde hem ulusal hem uluslararası alanlarda rol 
model olan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile devam etti. Okul müdürü Özcan Bedel’den eğitim 
sistemi ile ilgili bilgi alan iş insanları, öğrencilerle görüşme-
ler gerçekleştirerek, üstün başarıları dolayısıyla tebrik etti. 

Fuar alanında gerçekleşen iş görüşmelerinde ise; Bosna Hersek, 
Kosova, Makedonya, Hindistan, Yunanistan ve Çin’den et-
kinlik için gelen iş insanları, Kocaeli iş dünyasıyla iş masasın-
da buluşarak hem firmalarını tanıttı hem de işbirliklerine dair 
somut adımlar attı.Fuarda kurulan dev alanda gerçekleşen iş 
görüşmelerinde, iş insanlarına tercüman desteği de sağlandı.
150’yi aşkın iş insanının katıldığı etkinlikte, 250’yi aşkın iş gö-
rüşmesi gerçekleştirilirken Odamızın da iştirakçisi oldu-
ğu Teknopark A.Ş., özellikle Hindistan’dan gelen iş insanla-
rıyla bilişim sektöründe önemli görüşmeler gerçekleştirdi.



54 İŞ DÜNYASI 2018 www.koto.org.tr

HABERLER HABERLER

Valiler, İDEV Fuarı’nı
Ziyaret Etti

Sigorta Acenteleri İl Delegeleri Toplantısı 
Hisarcıklıoğlu’nun Katılımıyla Yapıldı

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis 
Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılarımız Volkan Yılmaz ve Hüseyin Gezer ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Mehmet Akif Şen’in ev sahipliğinde stant-
ları ziyaret ederek, katılımcı firma temsilcileriyle bir ara-
ya gelen protokol üyeleri, firma yetkililerinden bilgi alarak, 
hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Vatandaşların fuara 
ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Aksoy, 
“Bölgenin ve ilimizin ekonomik kalkınmasına, gelişmesine 
katkı sunan bu fuarımıza çevre illerden firmaların katıldı-
ğını görüyoruz. Emeği geçen KOTO’yu kutluyorum” dedi.

Odamızın ev sahipliğinde düzenlenen Sigorta Acenteleri İl Delegeleri 
Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanımız 
Akın Doğan’ın, Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte ev sahipli-
ği yaptığı toplantıya; TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, 
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları 
AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, TOBB Akademik Danışmanı Erdem 
Kırkbeşoğlu, Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve ülkemizin dört 
bir yanından Sigorta Acenteleri İl Delegeleri katıldı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un da gö-
rev yaptığı Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’ne sektörün geleceğine 
yön veren çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmi Bulut, katılımları dolayısıyla TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na ve il delegelerine teşekkür ederken, “İlimize ve Odamıza 
hoş geldiniz. Sizleri ağırladığımız Kocaeli’mizin ülkemiz için öneminden 
bahsetmek istiyorum. Kocaeli imalat sanayinin en önemli merkezi, her 
yıl ülke vergi tahsilatında ilk sıralarda, ülke dış ticaretinin %17,12’sini 
tek başına karşılıyor, ulusal ve uluslararası birçok firmanın merkezi ko-
numunda, 13 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölgesi, 37 Liman 
ve İskelesi, 2 Üniversitesi ile Türkiye’nin en fazla büyüyen ilk 100 firma-
sında 80’ine ev sahipliği yapan ilimiz sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle 
Türkiye’nin gözbebeğidir. Bahsettiğim tüm bu değerler için sigortacı-
lık sektörü de olmazsa olmazlardan biridir. Bir ekonominin büyümesi 
için, yatırımın ve tüketimin yapılabilmesi için olmazsa olmaz sigortacılık 
sektörüdür.O yüzden bu sektörü ne kadar büyütebilirsek, ne kadar ge-
liştirebilirsek ekonomiye katkısı da o kadar büyük olur. Bizler Kocaeli 
Ticaret Odası olarak ekonominin lokomotifi olan diğer sektörler gibi 
sigortacılık sektörünün de gelişmesine büyük önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı 
Hüseyin Kasap da 2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ülke ekonomisi, sigortacılık sektörü ve özellikle 
acentecilik mesleği için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, acentecilik mesleğinin hak ettiği saygınlığa, kurumsal 
yapıya ve meslek örgütüne kavuştuğunu ifade etti. Acentelerin bu kanun çerçevesinde TOBB bünyesinde örgütlendiğini hatırlatan 
Kasap, artık sigorta acentelerinin meslek konuları, sorunları ve taleplerinin her ay düzenli bir şekilde TOBB’un yönetim kuruluna 
iletildiğini sözlerine ekledi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörün geçtiğimiz 
sene, pek çok önemli gelişme yaşadığını belirtirken, “Öncelikle 
20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Sigorta acentelerinin KOBİ 
kapsamına alınmasını sağladık. KOSGEB destekleri listesine 
de dahil edildik. Tüm bunlar, sektörümüzün gelişmesine mu-
hakkak önemli katkı sağlayacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, sektörün 
yıllardır vurguladığı bir diğer konunun da vergisini düzenli 
ödeyenlerin ödüllendirilmesi olduğunu belirtirken, “Bunu da 
çıkarttık ve sektörümüzün %5’lik kurumlar vergisi indirimin-
den de yararlanabilmesinin yolunu açtık. Trafik sigortasında 
yaşanan sıkıntı, bir ölçüde çözüldü. Sektörümüzün taleple-
rinden biri de, bilirkişilikti. Mahkemelerdeki bilirkişilik alanları-
na, sigortacılık sektörünün de ilave edilmesini sağladık. Ayrıca 
acentelerden istenen muvafakatname işini

de kaldırdık. Acentenin taban komisyon oranı da belirlendi. Sektörümüzü rahatlatan tüm bu adımlar, birlikte hareket etmemizin 
sonucudur. Hep birlikte çalışarak, sektörümüze yeni hizmetlerde bulunacağız ve daha da gelişmesini el birliğiyle sağlayacağız.” 
ifadesini kullandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Dönem Başkanı ve Bolu Valisi 
Aydın Baruş, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya 
Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ile berabe-
rindeki Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İDEV Fuarı’nı ziyaret etti.

Sakarya Valisi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise, “Fuar 
alanını gördükten sonra çok mutlu oldum. Bölgemizin çe-
şitli illerinden çok sayıda katılımcı var. Bu durumu çok 
güzel ve anlamlı buluyorum. Emeği geçenleri kutluyo-
rum” dedi. Bolu Valisi Aydın Baruş da, “İDEV Fuarı’na ilgi 
her geçen gün artıyor. Bu fuar, Kocaeli’nin ve çevre ille-
rin ticari hayatının canlanması açısından önemli” dedi. 
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İDEV Fuarı’nda Kardeşlik
Ticaretle Pekişti

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz 
ile Priştine Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Ahmet Jetullahu 
arasında Odamız standında imzalanan iyi niyet protokolüne 
göre özellikle iki ülke ve şehir arasındaki ekonomik ve sos-
yal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek, 
var olan kardeşlik bağlarının ticaretle de sağlamlaştırılması 
adına projeler yürütülecek. Anlaşmanın her iki ülkeye de 
hayırlı olmasını dileyerek, Kosova heyetine teşekkür eden 
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
“Protokolün her iki ülkeye de üst düzeyde ekonomik fayda 
sağlaması adına çalışmalarımıza ivedilikle başlayacağız” dedi.

Odamızın bu yıl 4.’sünü düzenlediği İdeal Ev, Evlilik ve Konut 
Fuarı, ülkelerarası önemli işbirliklerine de vesile oldu. Odamızın 
Doğu Marmara ABİGEM işbirliğiyle fuar alanında düzenlediği 
Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliği için ilimize gelen Kosova 
Priştine Kalkınma Ajansı ile Odamız arasında iyi niyet protokolü 
imzalandı. Protokolle birlikte Kocaeli - Priştine arasındaki dost-
luk, ticaretle de pekiştirilecek.

HABERLER

İDEV 2018 Basın Toplantısı Odamızda
Gerçekleşti

İDEV 2018 - Doğu Marmara 4. İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı 
ve Doğu Marmara 2. Gayrimenkul Fuarı’nda evlenecek ve evi-
ni yenileyecekler tek bir çatı altında bir araya geldi. Odamız, 
TÜYAP Anadolu Fuarcılık A.Ş işbirliğinde, Kocaeli Valiliği,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli 
Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi 
Odası, ve KOSGEB’in destekleri ile 21 – 25 Mart 2018 tarih-
lerinde düzenlenen Fuarlar, evlilik hazırlığı yapan, evini yeni-
leyecek ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağladı. 
Binlerce çifti ağırlamayı hedefleyen fuarlarda, özel gelinlik 
defilelerin yanı sıra yarışmalar, seminerler, müzik dinletileri 
ve daha pek çok etkinlik düzenlendi. Kocaeli’nin en görkemli 
fuarı için Odamız Sosyal Tesisleri Beyt’ül Kebap’ta basın top-

lantısı düzenlendi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut’un, Meclis Başkanımız Akın Doğan ile birlikte ev sa-
hipliği yaptığı toplantıya; TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel 
Müdürü Cihat Alagöz, İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim 
Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, MARKA 
Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, KOSGEB Kocaeli Müdürü 
İbrahim Ustaömer, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Memet Turabi, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gezer, Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Cafer Kozluca,
Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Hasan Kanca, Zihni
Yılmaz, TÜYAP Bölge Müdürü Gökalp Gökdemir, TÜYAP Kocaeli 
Müdürü Fatih Güngör, fuar paydaşları ve gazeteciler katıldı.
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Odamızdan Vali Aksoy’a
İDEV Daveti

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis 
Başkanımız Akın Doğan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret 
ederek, 21-25 Mart tarihleri arasında Odamızın organizasyon-
luğunda düzenlenen İDEV’18  (4. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik 
ve Konut Fuarı’nın) açılış törenine davet ederek, Kocaeli’nin 
hem ekonomik hem de sosyal hayatını canlandıracak olan fua-
rın etkinlikleriyle ilgili kapsamlı bilgi verdi. Vali Aksoy ise Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanımız Akın 
Doğan’a teşekkür ederek, İDEV 2018 Fuarı’nın açılışında olmak-
tan duyacağı memnuniyeti belirtti.

Odamızdan Belediye
Başkanlarına İDEV Ziyareti

Odamızın Doğu Marmara ABİGEM ile birlikte düzenleyece-
ği Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliğiyle Kocaeli iş dün-
yası, dünya pazarıyla buluşacağı bilgisini de alan Başkan 
Karaosmanoğlu, “21-22 Mart 2018 tarihlerinde dünyanın çeşit-
li ülkelerinden firma temsilcilerinin Türkiye pazarında stratejik 
ortak bulmak, yatırım ve ticaret ortamını değerlendirmek üzere 
Kocaeli iş dünyasıyla bir araya gelmesinden dolayı memnuni-
yet duyuyorum” açıklamasını yaptı.
İDEV 2018 Fuarı heyecanı tüm kenti sarmaya başladı. Bir 
yandan fuarın duyuru çalışmaları devam ederken, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılarımız Volkan Yılmaz ve Hüseyin Gezer ile birlikte ger-
çekleştirdiği ziyaretlerde, İDEV coşkusunu tüm ilçelere yayma-
ya başladı. 
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kartepe Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran 
ile bir araya gelen Odamız heyeti, İDEV Fuarı’nın davetiyesini 
takdim ederek, ilçeleri İDEV’e davet etti. İDEV’in kentin gerek 
sosyal gerekse ticari hayatına enerji katan önemli organizas-
yonların başında geldiğini ifade eden belediye başkanları, tam 
destek sözü verdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılarımız; Volkan Yılmaz, 
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz
Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Cafer
Kozluca, Mehmet Akif Şen, Halil Baylam ve Yusuf Ziya
Uludüz ile birlikte, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. İdeal Ev, Evlilik 
ve Konut Fuarı’nın öneminden bahsedilen görüşmede
Karaosmanoğlu, “İDEV Kocaeli’nin ticari ve sosyal hayatı-
na enerji veren ve katkı sunan önemli organizasyonların 
başındadır. Büyükşehir olarak bu fuara destek olmayı 
sürdürecek, esnafımızla tüccarımızın daha büyük kitle-
lere ulaşması için hep birlikte çaba göstereceğiz” dedi.

HABERLER
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Odamız heyeti, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Gölcük 
Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Ali 
Haydar Bulut ile de bir araya geldi.
Belediye başkanlarına İDEV Fuarı açılış davetiyesini takdim eden 
heyet, organizasyonlarla ilgili de bilgi verdi. İDEV’in yalnızca fir-
maların ürünlerini tanıttığı bir platform olmaktan çıktığını, kentin 
hem sosyal hem ekonomik hayatına canlılık kazandırdığını ifade 
eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, destekleri 
dolayısıyla belediye başkanlarına da teşekkür etti. Belediye baş-
kanları da, ilçe sakinlerinin fuar konusunda bilgilendirilmesi adına 
verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Tüm kentte İDEV rüzgârı eserken,Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hüseyin 
Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Akif Şen ile Hasan Kanca, ba-
sın-yayın kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirerek İDEV Fuarı’na davet etti.

Ziyaretlerde yaptığı konuşmasında İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı’nın önemine vurgu yapan Başkan Bulut, basın kuruluşlarının 
da desteğiyle fuarın gelenekselleşme yolunda önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

İlk olarak Bizim Yaka Gazetesi Genel Koordinatörü aynı zamanda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Yazı İşleri 
Müdürü Ozan Özgenç ile bir araya gelen Odamız heyeti akabinde; Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Koordinatörü Kadir Genç, 
Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin, Reklam Müdürü Nurettin Kolaylı, Haber Müdürü Orhan Balcı, 
Kocaeli Zirve İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Bigman Çakman, Bugün Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Akçaalan, Kocaeli 
Fikir İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Yakup Üstün ve Mavi Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İlker Akşit ile bir araya geldi. 

Odamızdan Belediye
Başkanlarına İDEV Ziyareti

Basın-Yayın Kuruluşlarına
İDEV Ziyaretleri

HABERLER
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Odamızdan Ak Parti’ye Hem 
Davet Hem Tebrik

Artvin Tanıtım Günleri’ne 
Katıldık

İyi Parti İzmit İlçe
Teşkilatı’ndan Odamıza
Ziyaret

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; Cafer Kozluca, Mehmet Akif Şen, 
Halil Baylam ve Yusuf Ziya Uludüz ile birlikte, 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan 
kongrede bir kez daha AK Parti İl Başkanlığı’na 

seçilen Şemsettin Ceyhan ve yönetimini ziya-
ret etti.Ceyhan nezdinde göreve seçilen tüm 
parti yönetimini kutlayan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut hayırlı olmasını 
diledi. Ziyarette ayrıca, İDEV Fuarı davetiyesini 
de takdim eden heyet, fuarın özel hazırlıkla-
rından bahsetti. Odamız heyetine ziyaretleri 
dolayısıyla teşekkür eden AK Parti İl Başkanı 
Şemsettin Ceyhan, “İDEV’de olacağız” dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, geçtiğimiz 
günlerde Artvinliler Birliği Başkanı İmat Erdoğan ve birlik 
üyelerini makamında ağırlamıştı. Odamız Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Cafer Kozluca, Mehmet Akif Şen ve Yusuf Ziya Uludüz’ün 
de yer aldığı ziyarette Birlik Başkanı Erdoğan, Odamızı 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 
“Anadolu Kocaeli’nde” projesi kapsamında 10-13 Mart ta-
rihleri arasında gerçekleştirilen Artvin Tanıtım Günleri’ne 
davet etmişti. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ‘Artvin Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı. 

Programda; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvinliler Birliği Balkanı İmat Erdoğan, İzmit Belediye 
Başkanı Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye 
Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KTO Başkanı Sibel Moralı ve çok sayıda va-
tandaş da yer aldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, çeşitli sivil 
toplum kuruluşları, dernek ve siyasi partilerden misafirle-
rini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak İyi Parti İzmit İlçe 
Başkanlığı’na atanan Ufuk Turan ve ilçe yönetimini kabul 
eden Başkan Bulut, Turan ve yönetimine çalışmalarında 
başarılar diledi. Ziyarette ayrıca; Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları; Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz; Hasan Kanca, Abdülmelik Kalay, Yusuf Ziya
Uludüz, Cafer Kozluca, Mehmet Akif Şen, Halil Beylam yer aldı.
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Bozkurt’tan Kocaeli’ye 
‘Kooperatifçilik’ Övgüsü

KOTEV Eğitimleri
Başladı

Odamız ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen Kooperatif Bilgi 
Sistemi (Koop-BİS) Eğitimi, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Alper 
Bozkurt’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi Bulut ve Ticaret İl Müdürü 
Veysi Uzunkaya’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen eğitime, Tüm Tüketim 
Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı 
Yakup Esen, Odamız Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, kooperatif 
yöneticileri, çalışanları ve mali müşavirleri 
yoğun ilgi gösterdi.

Odamız Burhan Kasım Meclis 
Salonu’nda gerçekleşen programın açılış 
konuşmasını yapan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Necmi Bulut, kooperatiflerin 
ülkelerin gelişmişlik göstergesi 
olduğunu ifade ederek, “Kooperatifçilik 
insanın özünde olan birlik ve beraberlik 
duygusunun uygulamaya geçmiş 
halidir. Bu kadar önemli bir misyonu 

olan kooperatifleri, bizler de oda 
olarak önemsiyoruz. Kocaeli Ticaret 
Odası olarak bizler ilimizin ve ülkemizin 
gelişmesi adına kurumlar arası 
işbirliğini savunuyor ve bu işbirliklerinin 
artarak devam etmesini istiyoruz. İl 
müdürlüğümüzle yaptığımız işbirlikleri 
de bizler için son derece önemlidir. 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için 
kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki işbirlikleri büyük 
önem taşımaktadır. İl müdürlüğümüzle 
işbirliklerimiz artarak devam edecektir” 
dedi.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya 
da, ticarette birlik ve beraberliğin en 
güzel adının kooperatifçilik olduğunu 
ifade ederek, “Artık kooperatiflerin 
birçok anonim, lojistik ve taşımacılık 
sistemleriyle yarışması bizi mutlu 
ediyor. İyi ki varsınız. Kooperatifçiliğin 
artması için biraz daha çağa ayak 
uydurmak gerekiyor. Özellikle elektronik 
ortamda iş yerlerimizi terk etmeden 
yapacağımız işler var. Bunu da Koop-Bis 

sistemiyle hayata geçireceğiz. Koop-Bis, 
kooperatifçiliği çağa uyduracak” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Ekrem Alper Bozkurt 
da, Kocaeli’nin tek başına 65 ilin 
ticari potansiyeline sahip olduğunu 
söyleyerek, “Dayanışma kooperatifçiliğin 
temeli. Maalesef ülkemizde bu bilinçli 
olarak yapılmıyor. O bilinç ve istek 
olmalı. Kooperatiflerin diğer şirket 
türlerine göre artısı vardır. İstihdama 
katkı, kişilerde aidiyet duygusunu 
sağlar. Kooperatif bu sebeple her 
ülkede kullanılır. Kocaeli, taşıma 
kooperatiflerinde çok başarılı. Bizde 
kendilerini takdir ediyoruz. Başarılarının 
devamını diliyoruz” dedi. Program, 
uzun yıllar kooperatif yöneticiliği yapan 
isimlere plaket takdimi, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcıları 
Fatih Polattimur ve Melih Toprak’ın 
Koop-Bis sunumu ile devam etti.

HABERLER HABERLER

Odamız, iş ve sosyal hayata yönelik düzenlediği eğitimlere KOTO Eğitim Vakfı üzerinden 
devam ediyor. Mart ayı boyunca planlanan 6 farklı eğitim katılımcılara hem profesyonel 
hem de kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri önemli bilgiler vadetmektedir. Odamız 
Üyelerinden gelen talepler üzerine Kocaeli İş dünyasının eğitim ihtiyacına cevap vermek 
adına Mart ayı içerisinde 4 farklı eğitim düzenlemiştir. Bu eğitimlere 426 kişi başvurmuş 
olup, 290 kişi katılım göstermiş ve 280 kişi belge almaya hak kazanmıştır. Eğitimlerimiz 
yoğun katılımla devam etmektedir. KOTEV eğitimlerimiz farklı konu ve eğitimcilerle, üye-
lerimizden gelen diğer taleplerinde değerlendirmesiyle ilerleyen dönemlerde de devam 
edecektir.

KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenen 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 ir-
tibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabi-
liyorlar.
KOTEV Mart ayı eğitim takvimine göre Kişisel Liderlik, 
Beden Dili ve İletişim, Finansal Okur Yazarlık ve İnsan 
Kaynakları eğitimleri gerçekleşirken; 
•Stres Yönetimi - 27 Mart 2018 Salı (15.00 – 19.00) 
•Zaman Yönetimi - 30 Mart 2018 Cuma (15.00 – 19.00)

Eğitimlerine Katılım gösterebilirsiniz.
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İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti 
Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı

Vergi Haftası’nda Genç
Girişimcilere Özel Seminer 

Hijyen Eğitimi Yoğun
Katılımla Gerçekleşti

İhracatçılarımızın
Dikkatine…

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan düzenlemeye göre ikinci el 
araç satışında yeni bir dönem başla-
dı. Odamız, Ticaret İl Müdürlüğü işbir-
liğinde, Odamız 12. Meslek Komitesi 
(Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek 
Parça Grubuna) vesilesiyle düzen-
lenen toplantıda, sektördeki yenilik-
ler, ikinci el araç satışı yapan işlet-
me sahiplerine detaylarıyla anlatıldı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın ev sahipli-
ğinde; Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, 
Kocaeli Galericiler Sitesi Başkanı Emin 
Birlik ve işletme sahiplerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 
merak edilen sorular da yanıtlandı. 
Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın akabinde 
Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, deği-
şiklikle ilgili kapsamlı bilgilendirme yaptı. 

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticare-
ti artık işletmesi adına yetki belgesi 
alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar 
tarafından yapılacak” diyerek sözleri-
ne başlayan Uzunkaya şöyle konuş-

tu; “Söz konusu yetki belgesi, ikinci el 
motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş-
letmenin bulunduğu yerdeki Ticaret 
İl Müdürlüğü tarafından verilecek, ye-
nilenecek ve iptal edilecek. Bu belge, 
her bir işletme için ayrı ayrı düzenle-
necek ve devredilemeyecek. Belgenin 
geçerlilik süresi ise beş (5) yıl olacak.

Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belge-
si ve yönetmelik kapsamında verilen 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hiz-
met yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu 
kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça 
gerekli görülen bilgilerin takip ve kont-
rolü amacıyla Bakanlık tarafından 
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti 
Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki bel-
gesine sahip işletmelerin güncel lis-
tesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
internet sayfasında ilan edilecek.

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara 
taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir 
ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin ta-
nıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı 
bir tanıtım kartı bulundurulacak. Söz 
konusu kartta, taşıtın marka ve mode-
li ile model yılı, rakam veya ha rflerinin 

bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve 
şasi numarası, plaka numarası, boyalı ve 
değişen parçaları gibi bilgiler yer alacak.

Ekspertiz Raporu; Yetki belgesine sahip 
işletme tarafından ikinci el motorlu kara 
taşıtı satışından hemen önce ekspertiz 
raporu alınacak. 8 yaş veya 160 bin ki-
lometrenin üzerindeki ikinci el motorlu 
kara taşıtları için bu rapor gerekmeyecek.

Garanti Durumu; İkinci el otomobil ve 
motosikletin motor, şanzıman, tork 
konvertörü, diferansiyel ve elektrik sis-
temi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 
5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin 
garantisi altında olacak. İşletme, ga-
ranti kapsamına giren hususları sigor-
ta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.
Taşıt pazarları belediyeler tarafından 
kurulacak ve işletilecek; Belediyeler bu 
yerlerin kurulması ve işletilmesi yetki-
sini kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına veya özel hukuk tüzel kişi-
lerine devredebilecek. İkinci el motorlu 
kara taşıtlarının ticareti konusunda me-
rak edilen diğer hususlarla ilgili Ticaret 
İl Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.”

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı işbirli-
ğiyle genç girişimcilere özel bilgilendirme semineri düzenledi.
Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin top-
lumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü 
ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla düzenlenen Vergi 

Haftası etkinlikleri kapsamında, KOTO’ da genç girişimcilere 
özel seminer düzenleniyor. Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli 
Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen genç giri-
şimcilerin katılım sağladığı bilgilendirme seminerinde, genç 
girişimcilere özel vergi konularında bilgilendirme yapılmıştır. 

5 Temmuz 2013 tarih ve 286698 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen 
Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, baş-
ta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve 
diğer benzeri gıda hizmetlerinin su-
nulduğu yerler olmak üzere, konakla-
ma hizmeti veren, gıda üretimi yapan 
iş yerleri ve insan bedenine temasın 

söz konusu olduğu temizlik hizmetle-
rinin verildiği iş yerlerinde çalışanla-
rın hijyen eğitimi almaları gerekiyor.
Yönetmelik gereğince eğitim almayan
 kişiler söz konusu işletmelerde çalıştırıla
mıyor.Üyelerimizden gelen talep üze-
rine İzmit – Halk Eğitim Merkezi ve 
Akşam Sanat Okulu ile işbirliği yapan 

Odamız Hijyen Eğitimi düzenlemiştir. 
Odamız ev sahipliğinde yoğun katı-
lımla gerçekleşen eğitim sonrasın-
da sınav heyecanı yaşayan kursiyer-
ler, sertifikalarını almak üzere Halk 
Eğitim Merkezine yönlendirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumla-
rın iştiraki ile A.TR Dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ih-
racatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavir-
leri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin 
Odalar ve Birliklerce onaylanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
Buna istinaden; İhracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar 
adına gümrük müşavirlerinin ilgili personelinin dolaşım ve men-
şe belgelerini otomasyon sistemi üzerinden satın alıp, anılan sis-
tem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli 
elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik im-
zayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.
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Bilindiği üzere, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi (KBY) 19 Şubat 2017 tarihin-
de sona erdirdiği Sevk Öncesi İnceleme 
(SÖİ) uygulamasına 1 Temmuz 2017 ta-
rihi itibariyle yeniden başlamıştır. IKBY 
yetkili kuruluşu olarak görevlendirilen 
New Standard Firması (NSC), İntertek 
Test Hizmetleri A.Ş.’yi Kuzey Irak’a ihraç 
edilecek ürünlerin belgelendirilmesi için 
3 yıl süreyle tek yetkili olarak atamıştır. 

Bu çerçevede, İbrahim Halil Gümrük 
Müdürlüğünün yazısına istinaden; 1 
Ocak 2018 tarihinden itibaren inşaat 
malzemesi ihracatında İntertek şirke-
tinden alınacak “Uygunluk Belgeleri”nin 
aranacağı, söz konusu belgeler temin 
edilmeksizin gümrüğe ulaşan sevkiyatın 
mahrece iade edileceği öğrenilmiştir. 
Diğer taraftan, anılan uygulamanın ihra-
catımızı olumsuz etkilememesi amacıy-

la karşılaşılan sorunların Bakanlığımıza 
bildirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
çerçevede yaşayabileceğiniz sorunları 
uidb@ekonomi.gov.tr e-posta adresine 
iletebilirsiniz. İntertek Test Hizmetleri 
AŞ. ‘nin uygulamadan sorumlu Hükümet 
Kontratları Departmanı’nın iletişim bil-
gileri aşağıda yer almakta olup, anılan 
sorumlularla uygulamaya ilişkin sorula-
rınızla ilgili olarak iletişime geçebilirsiniz.

KOSGEB – Genel Destek Programı
Nitelikli Eleman Desteği

Firma Ölçeği
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KOSGEB, KOBİ’lerin tam zamanlı olarak istihdam edeceği 
Yükseköğretim Kurumu Mezunu nitelikli personele ödenecek 
maaş giderlerini desteklemektedir. Destekten yararlanmak 
isteyen işletmeler başvurularını KOSGEB E-KOBİ sistemi üze-
rinden yapabilirler.
Mevzuat ve Kaynaklar
* KOSGEB’in desteklediği sektörler: http://www.kosgeb.gov.
tr/site/tr/genel/detay/179/desteklenen-sektorler-nelerdir-
* KOSGEB e-KOBİ kayıt ekranı: http://destek.kosgeb.gov.tr/
Pages/Application.aspx
* KOSGEB e-KOBİ kayıtlı kullanıcı giriş ekranı: http://destek.
kosgeb.gov.tr/
* KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları:http://
www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20
Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-
(15).pdf
Destek kapsamında istihdam edilecek personele dair şartlar
* İstihdam edilecek personelin bir Yükseköğretim Kurumu 
Mezunu olması gerekmektedir.
* İstihdam edilecek personelin ilgili işletmede son 12 ay içe-
risinde istihdam edilmemiş yeni personel olması gerekmek-
tedir.
* İstihdam edilecek personelin işletmede tam zamanlı olarak 
çalışması gerekmektedir.
* Başka kurum ve kuruluşlardan vergi, SGK primi v.b. yasal 

yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında 
destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, iş-
letme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş 
ve çocukları destek kapsamında istihdam edilemez.
* Askerlik, doğum vb. sebeplerle işten ayrılan ve daha önce 
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edil-
miş olan personelin yeniden aynı işyerinde işe başlaması ha-
linde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program 
kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
* İstihdam edilecek personelin destek başvuru tarihinden 
önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvu-
runun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren 
en geç 45 gün içinde istihdam edilmesi gerekmektedir.
* Bir işletme aynı anda en fazla 2 personeli için bu destekten 
yararlanabilir.
* İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında ilgili 
KOSGEB Müdürlüğünün destek başvurusuna uygunluk ver-
diği tarih esas alınır.
* Destek kapsamında istihdam edilen Nitelikli Elemanın işten 
çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yö-
netim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda işletmenin 
ilgili KOSGEB Müdürlüğünü bilgilendirmesi gerekmektedir. 
Bilgilendirmenin ardından ilgili elemana dair destek süreci 
sonlandırılır.

* Destek tutarı, net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirim, ikramiye, prim vb. ek ödemeler dahil edilmez
* Destek oranı: Kocaeli için %50; Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova için %60
* Program süresince desteğin üst limiti 50 bin TL’dir.

Programın Detayları

Destek

Ücreti desteklenecek 
personelin mezuniyet 
durumu

Aylık destek 
tutarıüst limiti

Şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendiril-
miş, Kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 
kişiler için aylık destek tutarı üst limiti

1.500 TL 1.500 TL

2.000 TL 2.000 TL

2.000 TL 2.000 TL

2.500 TL 2.500 TL

2 yıllık Yüksekokul
Mezunu

4 yıllık Yüksekokul
Mezunu

Fakülte Mezunu

Yüksek Lisans ve Üzeri 
Dereceden Mezunlar
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PAZAR ARAŞTIRMASI 

Danimarka Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri
Oranları, Şubat 2018Danimarka, Almanya’nın kuzeyindeki 

Jutland yarımadası ile 406 adadan olu-
şan 43.075 km2 büyüklüğünde bir ülke-
dir. Başkenti Kopenhag’tır. Danimarka’ya 
bağlı olan Grönland ve Faroe Adaları, 
özerk yönetime sahiptir. Toplam nüfus 
5,6 milyon kişi olup yıllık ortalama nü-
fus artışı % 0,4’dür. Nüfusun en yoğun 
olduğu şehirler Kopenhag, Harning, 
Aarhus, Odense ve Aalborg`dur.
Diğer birçok Avrupa ülkesinden fark-
lı olarak Danimarka’daki temel çalış-
ma kuralları kanunlarla değil, işçi ve 
işveren örgütleri arasındaki anlaş-
malar ile düzenlenmektedir. Bu an-
laşmalar asgari ücret, grev hakkı ve 
izin süreleri gibi konuları da kapsa-
yacak kadar geniş bir içeriğe sahiptir. 
Danimarka, enerjisini Kuzey Denizindeki 
petrol ve doğal gaz rezervleri, kömür 
ithalatı ve rüzgâr enerjisinden sağla-
maktadır. Kuzey Denizinde gerçekleş-
tirilen petrol ve doğal gaz üretimi iç ta-
lebi karşılamanın yanı sıra ihracatta da 

büyük önem arz etmektedir. Doğal gaz 
için en önemli ihraç pazarları İsveç ve
Almanya’dır. Bununla bera-
ber, Danimarka Batı Avrupa’da 
Norveç ve İngiltere’den sonra 
üçüncü büyük petrol üreticisidir. 
Bunun yanı sıra, rüzgâr enerjisi alanın-
da dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer 
alan Danimarka, rüzgâr enerjisi sektörü 
ihracatında önemli düzeyde gelire sa-
hiptir. Rüzgâr enerjisi üretimi alanında 
dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip 
olunması Danimarkalı firmaların diğer 
ülkelerde yatırım şansını arttırmaktadır.
Tüm batı Avrupa ülkeleri arasında en 
yüksek yaşam standardına sahip ül-
kelerden biri olan Danimarka, aynı za-
manda gelirin en eşit şekilde bölüşül-
düğü ülkelerin başında gelmektedir. 
Danimarka gelişmiş bir altyapıya, libe-
ral dış ticaret ve yatırım politikasına ve 
iyi yetişmiş işgücüne sahip ülkelerden 
biridir. Kimya sanayi, bilgi teknolojileri 
ve biyoteknoloji alanlarında Danimarka 

dünyada önemli bir konuma sahiptir 
ve mühendislik, gıda işleme, eczacılık 
ürünleri ve bira sektörü Danimarka’daki 
başarılı sanayi kolları arasındadır.
Türkiye-Danimarka ekonomik ve ticari 
ilişkilerinin temelini 1948 yılında imzala-
nan Ticaret Anlaşması oluşturmaktadır.
2016 yılı Ekim sonu itibariyle ticaret 
hacmi yaklaşık 1,5 milyar Dolar (ithala-
tımız 770 milyon Dolar, ihracatımız 700 
milyon Dolar) olarak gerçekleşmiştir.
Yenilenebilir enerji, organik ürünler, kim-
ya ve ecza sanayi, tarım ve inşaat sektör-
leri iki ülke ekonomik işbirliğinde öne çı-
kan alanlardır. 600’den fazla Danimarka 
firmasının Türkiye’de üretim ve hizmet 
sektörlerinde faaliyet göstermektedir
İki ülke arasındaki ticari ve ekono-
mik işbirliği imkânlarını değerlen-
dirmek üzere Türkiye-Danimarka 
Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi 
(JETCO) 2013 yılında oluşturulmuştur. 

* Detaylı Bilgiye Odamız Araştırma ve Dış Ticaret Servisinden ulaşabilirsiniz

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Şubat 2018

GSYİH ( Milyon $ )

KBGSYİH ( $ )

Büyüme Oranı ( % )

324.146 (2017, IMF tahmini)

56.335 (2017, IMF tahmini)

1.9% (2017, IMF tahmini)

EKO ANALİZ

Aylık en yüksek reel getiri Euro’da 
oldu

En yüksek aylık reel getiri tüketici fi-
yat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde 
%0,85 oranıyla Euro’da gerçekleşti. 
Euro, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-
ÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,06 ora-
nında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araç-
larından devlet iç borçlanma senet-
leri (DİBS) %1,43, mevduat faizi (brüt) 
%1,74, külçe altın %2,35, Amerikan 
Doları %2,39 ve BİST 100 endeksi %3,07 
oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE 
ile indirgendiğinde DİBS %0,48 ve mev-
duat faizi (brüt) %0,16 oranında yatırım-
cısına kazandırırken; külçe altın %0,46, 

Amerikan Doları %0,50 ve BİST 100 
endeksi %1,19 oranında yatırımcısına 
kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendir-
mede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,55, 
TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,20 
oranıyla yatırımcısına en yüksek reel 
getiri sağlayan yatırım aracı olurken; 
Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendi-
ğinde %7,46, TÜFE ile indirgendiğinde 
ise %5,07 oranında yatırımcısına en çok 
kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre Euro; 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,12, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise %5,51 oranında 
yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. 
Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgen-
diğinde %6,80, TÜFE ile indirgendiğinde 

ise %4,63 oranında yatırımcısına en çok 
kaybettiren yatırım aracı oldu.
 
Yıllık değerlendirmede en yüksek 
reel getiri BIST 100 Endeksi’nde 
gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak de-
ğerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-
ÜFE ile indirgendiğinde %16,02, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise %19,65 oranında 
yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağ-
ladı. Diğer taraftan, Amerikan Doları 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,25, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise %6,41 oranlarıyla 
yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım 
aracı oldu.
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İstatistiklerle Kadın, 2017

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2018

Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın 
nüfus oluşturdu

Türkiye’de 2017 yılında, erkek nüfus  40 
milyon 535 bin 135 kişi olurken kadın 
nüfus  40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. 
Diğer bir ifadeyle nüfusun %50,2’sini er-
kekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. 
Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oran-
sal denge, kadınların daha uzun yaşa-
ması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş 
grubunda kadınların lehine değişti. Bu 
yaş grubundaki nüfusun %44’ünü er-
kekler, %56’sını ise kadınlar oluşturdu.
 
Kadınlarda doğuşta beklenen ya-
şam süresi 80,7 yıl oldu
 
Hayat tabloları, 2016 sonuçlarına göre; 
doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye 

geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 
ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak 
kadınların erkeklerden daha uzun süre 
yaşadığı ve doğuşta beklenen yaşam 
süresi farkının 5,4 yıl olduğu görüldü.
 
En az bir eğitim düzeyini tamamla-
yan kadınların oranı %82,8 oldu
 
Türkiye’de 2016 yılında, 25 ve daha yu-
karı yaşta olan ve en az bir eğitim dü-
zeyini tamamlayanların  toplam nüfus 
içindeki oranı %88,9 iken bu oran er-
keklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8 
oldu.

Kız çocuklarının brüt okullaşma oranı-
nın, erkek çocuklarının brüt okullaşma 
oranına olan göreli büyüklüğünü ifade 
eden cinsiyet eşitliği endeks değeri, 

1’e eşit ise kız ve erkek çocukları ara-
sında eşitlik bulunduğu anlamına gelir. 
Cinsiyet eşitliği endeks değerinin, 1’den 
küçük olması erkek çocukları lehine 
eşitsizlik, 1’den büyük olması ise kız ço-
cukları lehine eşitsizlik olduğunu göste-
rir.

Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne 
göre incelendiğinde; 2016 yılında ilköğ-
retim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 
1,009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği en-
deksi 0,943 ve yükseköğretim cinsiyet 
eşitliği endeksi 0,964 oldu. Cinsiyet 
eşitliği endeksi yıllar itibariyle incelendi-
ğinde ise; yükseköğretim cinsiyet eşitliği 
endeksinin 2008 yılından beri sürekli 
kız öğrenciler lehine gelişme gösterdiği 
görüldü.

Yükseköğretimde kadın profesörlerin/okutmanların 
oranı %43,1 oldu
 
Yükseköğretim istatistikleri sonuçlarına göre; 2007 yılında er-
kek profesörlerin/okutmanların oranı %59,9 iken kadın pro-
fesörlerin/okutmanların oranının %40,1 olduğu görüldü. Bu 
oran 2016 yılında erkeklerde %56,9’a düşerken kadınlarda 
%43,1’e yükseldi.

Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında 
cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı ince-
lendiğinde, tarım sektöründe toplam istihdam oranı %19,5, 
erkek istihdam oranı %15,5, kadın istihdam oranı %28,7 oldu. 
Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı %26,8, erkek istih-
dam oranı %31,6, kadın istihdam oranı %15,9 oldu. Hizmet 
sektöründe ise toplam istihdam oranı %53,7 olup bu oran 
erkeklerde %53, kadınlarda %55,4 oldu.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,82, imalat sanayi 
sektöründe %1,49, elektrik ve gaz sektöründe %21,10, su 
sektöründe %0,42 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış elektrik ve gaz sektöründe gerçek-
leşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; %21,10 ile elektrik ve gaz, 
%7,57 ile ham petrol ve doğal gaz, %5,71 ile ağaç ve mantar 

ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleşti. Buna karşılık kok ve 
rafine petrol ürünleri ise bir önceki aya göre %1,11 düşüş 
gösterdi.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide 
gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında 
aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara malların-
da gerçekleşti

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %2,68 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,69, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,50 artış gösterdi.
 

Cinsiyete göre seçilmiş göstergeler, 2016

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

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Şubat 2018
[2003=100]
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Tüketici Fiyat Endeksi,
Şubat 2018

İşgücü Maliyeti Endeksi, IV. Çeyrek:
Ekim - Aralık, 2017

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 
%0,73 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya göre %0,73, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%1,76, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %10,26 ve on iki aylık ortalama-
lara göre %11,23 artış gerçekleşti. 
 
Aylık en yüksek artış %2,57 
ile sağlık grubunda oldu 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı 
Şubat ayında endekste yer alan gruplar-
dan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,24, 
eğlence ve kültürde %1,89, ev eşyasın-
da %1,23 ve lokanta ve otellerde %0,95 
artış gerçekleşti.
 

Aylık düşüş gösteren tek grup 
%4,09 ile giyim ve ayakkabı oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı 
Şubat ayında endekste yer alan gruplar-
dan sadece giyim ve ayakkabı grubun-
da %4,09 oranında düşüş gerçekleşti. 
 
Yıllık en fazla artış %15,66 ile ev eş-
yası grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 
ulaştırma %13,19, giyim ve ayakkabı 
%11,77, lokanta ve oteller %11,53 ve 
eğitim %10,88 ile artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %1,12 ile 
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, 
Amasya)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 
(İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
en yüksek artış %2,57 ile TR62 (Adana, 
Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yüksek artış %11,55 ile 
TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki ay-
lık ortalamalara göre en yüksek artış 
%12,73 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, 
Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Şubat 2018’de endekste kapsanan 
407 maddeden; 32 maddenin ortala-
ma fiyatlarında değişim olmazken, 269 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 
106 maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

İşgücü Maliyeti Endeksleri, 2015 temel 
yıllı ve idari kayıtlara dayalı olarak güncel-
lenecektir.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi 
%13,7 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış saatlik iş-
gücü maliyeti endeksi 2017 yılı IV. çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%13,7, 2017 yılında ise bir önceki yıla 
göre %12,3 arttı. Endeks; sanayi sektö-

ründe %12,7, inşaat sektöründe %14,4 
ve hizmet sektöründe %14,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi %13,9 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış saatlik ka-
zanç endeksi 2017 yılı IV. çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,9, 
2017 yılında ise bir önceki yıla göre 
%12,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe 
%13, inşaat sektöründe %14,1 ve hizmet 
sektöründe %14,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti 
endeksi %12,8 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış saatlik ka-
zanç dışı işgücü maliyeti endeksi 2017 yılı 
IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyre-
ğine göre %12,8, 2017 yılında ise bir ön-
ceki yıla göre %12,4 arttı. Endeks;  sanayi 
sektöründe %11,6, inşaat sektöründe 
%15,8 ve hizmet sektöründe %13,3 arttı.

Tüketici fiyat endeksi, Şubat 2018
[2003=100]
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FUAR TAKVİMİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Başlıca yurtiçi fuarlar

22.03.2018

03.04.2018

10.04.2018

28.03.2018

25.03.2018

08.04.2018

14.04.2018

30.03.2018

İstanbul Oyuncak Fuarı

MODEF 2018 39.Uluslara-
rası Mobilya ve Dekorasyon 

Fuarı 

İZWOOD 2018 İzmir 2.Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici 
Takımlar, El Aletleri Fuarı                                 

Antalya City Expo 8.Şehircilik 
ve Teknolojileri Fuarı

Bebek, Çocuk ve Ye-
tişkin Oyuncakları, 

Hobi ve Yaşam Tarzı 
Ürünleri

Mobilya ve Deko-
rasyon

Ağaç İşleme Maki-
neleri, Mobilya İmal 
Makine ve Tezgah-
ları, Kesici Takımlar, 

El Aletleri 

Belediye Ekipmanla-
rı ve Teknolojileri

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

Aksiyon, Hobi ve Model 
Oyuncak, Kutu Oyunları

Modern, Klasik ve Modüler 
Mobilya, Yemek ve Yatak 

Odası Grupları, Duvar Ünite-
si, Sandalye, Bebek ve Genç 
Odası, Mobilya Aksesuarları

Ağaç İşleme Makineleri, Kurutu-
cular,  Mobilya İmal Makine ve 
Tezgahları, Presler, Toz Emme 
Üniteleri, Kesici Takımlar, Elekt-

rikli Mekanik El Aletleri, Ağaç 
Kesme Makineleri

Belediye Ekipmanları,  Kent 
Mobilyaları, Peyzaj, Alt Yapı, 

Arıtma Sistemleri, Spor Tesis-
leri, Güvenlik, Elektrik-Elektro-
nik Otomasyon Ekipmanları,

İstanbul

Bursa

İzmir

Antalya

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU ŞEHİRBAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

Başlıca yurtdışı fuarlar

03.04.2018

09.04.2018

10.04.2018

04.04.2018

06.04.2018

13.04.2018

13.04.2018

05.04.2018

WORLDBUILD 
MOSCOW/
MOSBUILD

MACH 

ANALYTICA 

Boutique Design 
Trade Fair West - 

BD West

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI

YAPI, İNŞAAT,
DEKORASYON

ÜRETİM
TEKNOLOJİLERİ

LABORATUVAR 
TEKNOLOJİLERİ, 

ANALİZLER,
BİOTEKNOLOJİ

TASARIM

KONUSU

RUSYA

İNGİLTERE

ALMANYA

ABD

ÜLKE

Moskova

BİRMİNGHAM

MÜNİH

Los Angeles

ŞEHİR

Elbise ve ayakkabı

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

Bilgisayar ve ilgili hizmetler

AVUSTRALYA
•201800005-- Alım
•Kayıt Tarihi: 08.01.2018
•Firma Adı: OZZSTAR
•Yetkili Kişi: Tuğba Küçükarslan / Firma Sahibi

•e-mail: ozzstar1@gmail.com ; 
•Avustralya’da online satış platformda ticari işlemler yürüttüğü-
nü belirten yurttaşımız Tuğba Küçükarslan, Türkiye’den kaliteli 
giyim eşyaları satın almak istediğini ve bu sebeple ürünlerini 
Avustralya piyasasına sunmak isteyen üretici ya da tedarikçi fir-
malarımızla temas kurmak istediğini bildirmiştir.

BOSNA HERSEK
•201800013-- İşbirliği
•Kayıt Tarihi: 31.01.2018
•Firma Adı: Eurostring doo
•Adres: Tuzla, Bosnia and Herzegovina, ,
•Yetkili Kişi: Faruk Imamovic
•Tel: +387.61.576096; e-mail: eurostring.

bh@gmail.com ;
•Bilişim, yüksek teknoloji ve tüketici elekt-
roniği sektörlerinde BT çözümleri sağla-
yan programlar sunan firmanın yazılım ve 
uygulamalarını Türk şirketlerine de sun-
mak istediği bildirilmiştir. Firmanın Unity 
3 boyutlu projeler tasarım ve geliştirme 
(uygulamalar/oyunlar: masaüstü, mobil, 

Web) programlama oyun pazarlama, artı-
rılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygula-
maları /oyunlar modellemesi, animasyon, 
özel uygulamalar ve oyunlar oluşturma, 
video ve ses düzenleme uygulamaları TV 
stüdyosu, iş çözümleri ve danışmanlık 
gibi hizmetler ve çözümler sunduğu be-
lirtilmiştir.

TÜRKMENİSTAN
•201800036-- Satım
•Kayıt Tarihi: 08.02.2018
•Firma Adı: İHSANLI INTERNATIONAL 
TRADING
•Yetkili Kişi: Ruslan Achilov (Rüstem) / 
Satış Sorumlusu
•Tel: +90.212.8725353; e-mail: achilov.

ru@gmail.com ; web: www.ihsanli.com
•İstanbul’da faaliyet gösteren bir ulusla-
rarası ticaret şirketi olan İhsanlı Dış Tic. 
Ltd. Şti.’nin; ellerinde bulunan 300.000 
ton Türkmenistan kükürdünü satmak 
istedikleri bildirilmiştir. Söz konusu kü-
kürdün % 99,96 temizlikte olduğu, gün-
cel fiyatının 38$/Ton olduğu, ambalajının 

1 tonluk big bag’lerde olduğu, FCA şartı 
ile Türkmenistan’dan yükleme yapılabi-
leceği; anlaşma sonrası 10 gün içerisin-
de yükleme yapılabileceği ve ayrıca İran 
Bander Abbas’da hazırda 60.000 ton 
kükürtlerinin bulunduğu belirtilmiştir. 
Ruslan Bey ile +905340551530 no.lu te-
lefondan da görüşülebilir.

NOT: Daha detaylı İşbirliği Tekliflerini;
http://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/isbirilan.php  adresinden inceleyebilirsiniz.



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/


