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KÖRFEZ İŞ  MOLDOVA RÜZGÂRIDÜNYASINDA

Körfez Ticaret Odası Meclis toplantılarında yurt dışından katılan temsilciler ile üyelerini bir araya
getirmeye devam ediyor.  KTO Meclis toplantısına katılan Moldova Ankara Büyükelçisi

Sn. Dmitri Croitor ülkesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak için Körfez'in kapısını çaldı. 

MESLEKİ EĞİTİM ATAĞI
KÖRFEZ TİCARET ODASI'NDAN İNŞAATÇILAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
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KÖRFEZ TİCARET ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Saygıdeğer Üyelerimiz;
 
zorlu bir yılın sonuna geldik.  Yeni bir yılın ise 
arifesindeyiz. 2022 yılının tüm tacirlerimiz için 
sağlık ve başarılarla dolu olmasını temenni 
ederim.
2021 yılı ekonomik görünümüne göz 
attığımızda; iktisadi faaliyet salgın kısıtlamaları 
ve nansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte bir 
miktar ivme kaybetti. İkinci çeyrekte dönemlik 
büyümeye hem iç talep hem de net ihracat 
katkı verdi. İç talebin katkısında özel tüketim 
öne çıkarken, kamu harcamaları ve yatırımlar 
ılımlı seyretti. Net ihracatın büyümeye verdiği 
katkıda ise gerek güçlü seyreden ihracat 
gerekse altın ithalatındaki yavaşlamayla 
gerileyen ithalat rol oynadı.
Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin yılın 
üçüncü çeyreğinde dış talebin de etkisiyle güçlü 
seyrettiğini gösteriyor. Sanayi üretimi, Temmuz-
Ağustos aylarında yükseliş eğilimini sürdürdü. 
Ciro endeksleri, yurt dışı talebin üçüncü 
çeyrekte, özellikle ara malı ve sermaye malı 
sektörlerinde sanayi üretimini desteklemeye 
devam ettiğine işaret ediyor.
Aşılamanın hızlanması, küresel ekonomideki 
toparlanma sürecini destekliyor. Türkiye'de ve 
tüm dünyada aşılama oranlarının artmasıyla 
birlikte salgın tedbirlerinin kademeli olarak 
kaldırılması, dış talebin iktisadi faaliyete 
katkısını artıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor. 
Diğer yandan, virüsün yeni varyantlarının 
ortaya çıkmasının da etkisiyle vaka sayılarında 
gözlenen artış, salgının seyrine ilişkin 
belirsizliklerin devam etmesine neden 
olmaktadır.
Aşılamanın toplumun geneline yayılması 
salgından olumsuz etkilenen başta turizm 
olmak üzere hizmetler sektörünün 
canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha 
dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak 
tanıyor. Perakende satış hacim endeksi, 
açılmanın etkisiyle kuvvetli bir artış kaydetti. 
Haziran ayından bu yana aşılamadaki güçlü 
ivme ile birlikte kısıtlamaların haetilmesi, 
turizm faaliyetindeki ve ilgili hizmet 
kalemlerindeki toparlanma eğiliminin 
belirginleşmesinde rol oynadı. Dayanıklı 
tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız 
tüketim mallarında bir toparlanma gözlendi. 

Talepteki bu dengelenme, cari işlemler 
dengesi, enasyon ve istihdam üzerindeki 
olumlu etkilerinden dolayı önem arz ediyor.
Gıda yatlarının enasyon dinamikleri 
üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada 
önemini koruyor. Olumsuz hava koşulları, 
kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik 
özel kısıtlamalar ve stok artışı gıda yatlarında 
küresel bir yükselişe neden oluyor. 
Gıda yatlarındaki bu eğilimi Türkiye'de de 
gözlemliyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında 
gıda yatları enasyonu gerek tarihsel 
ortalamalardan gerekse gıda dışı enasyondan 
belirgin olarak yüksek seyretti. Eylül ayında 
işlenmemiş gıda enasyonu son iki aydır 
gözlenen yüksek artışlar sonrası bir miktar 
düzeltme kaydetti, işlenmiş gıda enasyonu ise 
tarihsel ortalamalarda gerçekleşti. Yıllık gıda 
enasyonu Eylül ayında taze meyve sebze 
yatlarının etkisiyle sınırlı bir oranda 
gerilemesine karşın yüksek seviyesini korudu. 
Finansal koşullara geçecek olursak, güçlü 
parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep 
üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor. 
Tüm bu veriler ışığında, 2022 yılında tüm 
sektörler için yeni atılım alanları olmasını 
temenni ediyor, tüm üyelerimizle “Güçlü 
Türkiye” için hep birlikte çalışmaya devam 
edeceğimiz, başarılarla dolu bir yıl olmasını 
diliyorum.

Recep ÖZTÜRK
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Değerli Körfez Vizyon Okuyucuları

2022 yılında değişimi yöneten, fırsatları 
görebilen, sürekli gelişen KOBİ'lerimizin 
sayısının artmasını temenni ediyor,                         
yeni yılın tüm üyelerimiz ve ülkemiz için sağlık, 
huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini 
yürekten diliyorum.

Güngör AYHAN  

Körfez Ticaret Odası dijital dönüşüme hızla 
uyum sağlayan kurumlar arasında yerini aldı. 
Odamızda hem ulusal hem de uluslararası 
ticarette önem taşıyan fuarların, seminerlerin 
ve ticaret heyetlerinin dijital ortama aktarılması 
sağlandı. Hem kurum içi hem de kurum dışı 
eğitimler ve toplantılar dijital ortama taşındı. 
Dijitalleşmenin arttığı bu dönemde 
personelimiz uzaktan çalışabilir hale geldi. 
Pandemi KOBİ'lerin iş yapış şeklini değiştirdi. 
Firmalar ve müşteriler tarafından beş yıl 
içerisinde gerçekleşebileceği düşünülen dijital 
adaptasyon süreci yaklaşık sekiz hafta gibi kısa 
bir sürede hayat buldu. Dijital dönüşümünü, 
operasyonel süreçleri ile eş zamanlı olarak 
geliştirebilen rmalar salgın döneminde fark 
yaratarak, yeni markalar ortaya çıkarabildi. 

2020 yılından bu yana, dünyada hiç 
yaşamadığımız türde bir krizle karşı karşıyayız. 
Salgın etkisiyle adeta tarihe tanıklık ediyoruz. 
Lakin iktisadi tarihimize baktığımızda 
Türkiye'nin hep krizlerle mücadele ettiğini ve 
bu krizlerle baş edebilmek üzere çeşitli çıkışlar 
bulduğunu görüyoruz. 2022 yılına Türkiye'nin 
tarihi ve kültürel değerlerine her zaman 
güvenerek; şimdiye kadar edindiğimiz 
tecrübeyi, risk yönetimi bakış açısıyla kısa, orta 
ve uzun vadeli planlar yaparak, tedbirli ve bir o 
kadar girişimci bir ruhla giriyoruz.
Pandemi etkisi dünya genelinde birçok sektörü 
olumsuz etkilemiş olmasına rağmen 
pandemide büyüyen sektörler de oldu. Tüm 
krizlerin bazı fırsatlar doğurabildiğini ve hızlı 
dönüşümlere sebep olabildiğini tecrübe ettik. 

Hem tüketici hem de perakendeciler çevrim içi 
kanalların ne kadar önemli olduğunu anladı. 
Artık birçok perakende şirketi, iyi bir stok 
yönetimiyle donatılmış, dijital teknolojik altyapı 
kullanmaya ve geliştirmeye itilmiş ve dağıtım 
aracısı olarak lojistik servis sağlayıcıların 
kullanımını en üst seviyeye çıkarması 
gerektiğini gördü. 

MECLİS BAŞKANI

2021 yılına baktığımızda salgının etkisiyle 
reklam, tanıtım faaliyetlerinde dijital pazarlama 
yöntemlerinin ön plana çıktığını gördük. Birçok 
müze ve sergi çevrimiçi olarak gezilebilmeye 
başlandı, ünlü müzikaller, gösteriler ücretsiz bir 
şekilde sunuldu. Evlerde geçirilen bu zaman 
aynı zamanda çoğumuza görmek isteyip fırsat 
bulamadığımız birçok kültürel ve sanatsal 
etkinliği de yapma şansı kazandırdı. Birçok 
işimizi çevrimiçi bir şekilde halledebileceğimizi 
gördük. Sosyal medya kullanımında oldukça 
büyük bir artış yaşandı ve bu sektörde iş 
yapmak bir avantaj oldu. Bu durum Türkiye'nin 
dijital becerilere yatırım yapması gerektiği, 
endüstri 4.0'dan ve dünya ekonomilerinde 
gerçekleşecek olan değişimden olumsuz yönde 
etkilenmemek için dijital becerilere sahip bir 

nüfusa sahip olmamız gerektiği gerçeğini 
ortaya çıkardı.
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KTO'DAN DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRÜ'NE ZİYARET

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Derince 
Gümrük Müdürü İbrahim Uçar'a ziyarette bulundu. 
Ziyarette bölge ticareti üzerine kir alışverişinde 
bulunulurken

Ziyarette Derince Gümrük Müdürü İbrahim Uçar'dan 
bölge ticareti üzerine detaylı bilgil alınırken, 
bölgemizdeki ihracatımız ve bunun getirdiği lojistik 
hareketin daha iyiye götürülmesi ve bu süreçte 
karşılaşacak sorunların nasıl çözüleceği gibi konular 
detaylı olarak görüşüldü. Ayrıca Özel sektör, ticaret ve 
sanayi odaları ve Bakanlık arasında yakın çalışmalar 
yapmak,  üreticilerin, sanayicilerin, ihracatçıların ve 

gümrük müşavirlerinin önündeki engelleri kaldırmak ve ticaret diplomasisinin tüm nimetlerini etkin 
şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla ticaretin kolaylaştırılması üzerine yapılabileceklerde 
ziyarette konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uçar '' ticaret odaları bizlerin 
önemli bir paydaşıdır. Yaptığımız her görüşme bizler için çok kıymetlidir. Bu anlamda hem meclis 
başkanımız hem yönetim kurulu başkanımız Recep Öztürk'e teşekkür ediyorum'' dedi.

KÖRFEZ KADIN PLATFORMUNDAN GÖLCÜK ÇIKARMASI

Bölge İhracatının Geliştirilmesi Görüşüldü

Körfez Ticaret Odası Kadın İcra Kurulu üyeleri, Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi, Körfez Halk 
Eğitim Merkezi temsilcililerinden oluşan Körfez Kadın Platformu üyeleri Gölcük'te bir dizi ziyarette 
bulundu. Ziyarette incelemelerde bulunan grup aynı gün 4 inceleme ziyareti gerçekleştirdi
Ziyarette incelemelerde bulunan grup aynı gün 4 ziyaret gerçekleştirdi. Körfez Kadın Platformu 
üyeleri yaptıkları ziyaretlerde kadın projeleri ile alakalı kir alışverişinde bulundular. Körfez Kadın 
platformu tarafından yapılan ziyarette Gölcük Kent Konseyi, Gölcük Sanat Atölyesi, Gölcük Kadın 
Sanat Kafesi ziyaretleri yapılırken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulmuş olan; 
kadınların işletmesini yaptığı Sanat Kafe’de incelemeler yapılarak Körfez ilçedeki projelere ışık 
tutması adına kir alışverişinde bulundular.

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Derince 
Gümrük Müdürü İbrahim Uçar'a ziyarette bulundu. Ziyarette bölge ticareti üzerine kir alışverişinde 
bulunuldu.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI'NDAN MESLEKİ EĞİTİM ATAĞI

26 Şubat 2019'da MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanarak yürürlüğe giren Mesleki Eğitim İş 
Birliği Protokolü ile 81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu olarak belirlenmiş, süreç 
protokol kapsamına alınmış, Oda ve Borsalardan gelen taleplerle okul sayısı proje kapsamında 114'e 
yükseltilmişti.

Teknik eğitimle gelişen nitelikli iş 
gücünün, ülke ekonomisindeki katkısının 
arttırabilmek amacıyla 2018 yılından beri 
sürdürmekte olduğumuz “Meslek Lisesi, 
Gelecek Garantisi” projemizin pilot okulu 
olan Körfez MTAL'ni,  Körfez İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız 
protokolle de “Mesleki Eğitim İş Birliği 
Protokolü”ne dahil ettik. Böylelikle Körfez 
MTAL pilot okulumuz, ilimizdeki bu 
kapsamda bulunan 3. okulumuz, ülke 
çapında ise 84. okulumuz olarak kayıtlara 
geçti.

Körfez Ticaret Odası Körfez Mem İle Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzaladı 

Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” 
projemiz ve şimdi MEB, TOBB ve TOBB 
ETÜ tarafından imzalanan “Mesleki Eğitim 
İş Birliği Protokolü”müz sonucunda, 

mezuniyetleri ile birlikte istihdamı garanti edecek teknik bilgiye erişen gençlerin yetiştirildiği bir 
mesleki eğitim modeli geliştirmeyi vizyon edinen Körfez Ticaret Odası, kaliye eleman anlamında tüm 
sıkıntıların ortadan kalkacağı bir geleceğin zeminini tüm detaylarıyla düşünerek hayata geçiriyor. Bu 
amaca uygun olarak öğrencilerimiz, protokol yaptığımız işletmelerde, farklı seviyelerdeki işlerde 
günümüz teknolojisi ve ekipmanlarıyla, hali hazırda üretime devam eden bu işyerlerinde deneyim 
kazanacaklardır.

KTO'nun Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi Projesi Sağlam Adımlarla Büyüyor

Odamız ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinin idari işlerinin kontrolü, teknik müfredatlarının içeriği, uygulayıcı öğretmenlerin eğitimleri, 
özellikle de üretim bazlı eğitime geçilmesi adına gerekli etkinliklerin planlanması ve bu aktivitelerin 
eğitim süreçlerine dahil edilmesi gibi tüm süreçler Oda tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Odamız ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'ne;  
Körfez Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Uykun, KTO Genel Sekreteri Berat Nas, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Yahya Ali, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Aktaş, Körfez 
İlçemizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin Müdürleri katılım sağladılar.
İmzalanan Protokol ile birlikte hedeenen amaçlara ulaşmak adına konuşulan detaylar, öğrencilerin 
eğitim gördükleri alanlarda sektörün taleplerini iyi algılayarak kendilerine deneyim katabilecek 
faaliyetleri ve imkanları iyi algılamaları, onların garantili istihdam kaygısı taşıyan eğitim modellerine 
ihtiyaç duyduklarının yetkililere iletilmesi ve bu projelerin nitelikli iş gücünü maksimum düzeye 
taşıyıp, üretimin verimli hale gelmesi için en önemli atılım olarak kabul edilmesinin gerekliliği 
konuları olarak öne çıktı.
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Öztürk ''Eğitim Komitemizin Çalışmaları Takdire 
Şayan

Oda üyelerinden gelen soruları tek tek cevaplayan büyükelçi Croitor ürün ve hizmet alım satım 
talepleri olan KTO üyelerinin taleplerinin de hızlıca işleme konulmasına destek vereceğini söyleyerek, 
KTO üyelerini Moldova'ya davet etti. 

KTO EĞİTİM KOMİTESİNDEN SEKTÖREL TOPLANTI

Körfez Ticaret Odası sektörel toplantılarına devam ediyor pandemi süresi boyunca online toplantılar 
yaparak süreci aksatmayan Körfez Ticaret Odası yüz yüze toplantılarına başladı. Bu kapsamda ilk 
toplantı kurucu eğitimci ve kurum yöneticileri ile gerçekleştirildi.
Körfez Ticaret Odası sektörel toplantılarına devam ediyor pandemi süresi boyunca online toplantılar 
yaparak süreci aksatmayan Körfez Ticaret Odası yüz yüze toplantılarına başladı. Kurucu eğitimci ve 
yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda pek çok konu görüşüldü.

Körfez Ticaret Odası eğitim salonunda yapılan 
toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep 
Öztürk tüm eğitim camiasının yeni dönemini kutlayarak 
'' umuyoruz hem kurumlarımız, hem çocuklarımız tekrar 
bir kapanma olmadan sağlıklı, verimli bir yıl geçirirler. 
Pandemiden en çok etkilenen grupların başında gelen 
eğitim kurumları için pandemi boyunca hem eğitim 
komitemiz hem odamız canla başla çalışarak tüm sorun 
ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. 
Ben bu anlamda eğitim komitemizi kutluyorum'' dedi. 

KÖRFEZ İŞ DÜNYASINDA MOLDOVA RÜZGÂRI 

Körfez Ticaret Odası Meclis toplantılarında yurt dışından katılan temsilciler ile üyelerini bir araya 
getirmeye devam ediyor.  KTO Meclis toplantısına katılan Moldova Ankara Büyükelçisi Sn. Dmitri 
Croitor ülkesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak için Körfez'in kapısını çaldı. 

Öztürk: Moldova ve Türkiye Arasında Büyük Projeler Yolda 

Toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de Moldovalı ve Türk rmaların 
tanışıp ticaret yapmaları için çok hızlı şekilde 
projeler geliştirileceğini belirtti. Öztürk, “Online 
ve ziki organizasyonları en etkin şekilde 
kurgulayıp ürün ve hizmet alım satım taleplerini 
iki tarafın rmalarına ulaştırarak süreci en hızlı 
şekilde sonuçlanadıracağız'' dedi.

Moldova Ankara Büyükelçisi Kto Üyelerine 
Yerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Büyükelçi Dmitri Croitor ziyareti sırasında 
ülkesinin öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu 
ürünlerin üretimini veya ticaretini yapan Körfez 
Ticaret Odası üye rmalarını da iş yerlerinde 
ziyaret etti. Özellikle makine, gübre ve tekstil 
alanları ile ilgilenen konuk büyükelçi Türk rmaları hakkında detaylı bilgi aldı. 
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KÖRFEZ TİCARET ODASI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Körfez Ticaret Odası Ekim meclis toplantısını Meclis 
Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı akabinde gerçekleştirildi.

"Üyelerimizin Ticaretine Katkı Sağlamak İçin 
Sürekli Projeler Geliştiriyoruz”

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Öztürk "Üyelerimizin ticaretine katkı sağlamak için 
sürekli projeler geliştiriyoruz ve şimdi de Moldova 
Ankara Büyükelçiliği ile kurduğumuz sıcak ilişkiler 
sonucunda birebir görüşmeler, ticari ziyaretler, ürün 
veya hizmet alım satım taleplerinin rmalarımız 
arasında transferi gibi konuları geliştirmekteyiz ve 
Aralık ayı içinde Kadın girişimcilerimize yönelik online B2B ve fuar platformunu hayata geçireceğiz" 
dedi.

Üye Tanıtımları ve Komite Faaliyetleri Sunumları Gerçekleştirildi

Yoğun geçen Meclis programı bir sonraki Meclis toplantısı tarihi belirlenerek sona erdi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün faaliyet sunumunun ardından Zorer Asansör rması 
adına Bayram Zorer , Toromanoğlu Mühendislik adına Muhammet Hakan Demir, üye tanıtımı yaptı. 
Toplantı, İş Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Denizleri Koruyalım Kredisi” ve “Enerji 
Sistemleri Kredisi” sunumu ile devam etti. Ardından Av. Büşra Çiçekli tarafından “İş güvencesi 
kapsamındaki sözleşmeler” hakkında bilgilendirme yapıldı. Komite sunumları bölümünde İnşaat 
Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar söz alarak yapı denetim ve inşaat sektörünü temsilen komite adına 
müşterek sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yaptıkları 
görüşme hakkında değerlendirmelerini aktardı. Bir diğer komite sunumu ise Lojistik Komitesi adına 
Mustafa Altun tarafından yapıldı. Ağırlıklı olarak yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan rmalardan 
oluşan Lojistik Komitesi üyeleri uzun zamandır dijital ehliyetlerin ilçe Odalarından da verilebilmesi 
için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardı. Komite üyeleri son olarak TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu'ndan bu konuyla ilgili talepte bulunmuştu. Tüm bu girişimler sonucunda artık Körfez 
Ticaret Odasında dijital ehliyet hizmetlerinin verileceği haberi Meclis üyeleri ile paylaşıldı.
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Yerel mülki amirler, bakanlıklar, iktidar ve muhalefet parti temsilcileri gibi çözüm sunabilecek 
mercilere, üyelerimizin görüş ve taleplerini iletmek ve takibini yapmak adına durmadan çalışıyoruz.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, 
Meclis Üyelerinden ve oda katılımcılarından 
oluşan heyet; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek 
Böke, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan 
Hürriyet ve CHP İl ve İlçe yöneticilerinden oluşan 
heyeti KTO Mustafa Efe Toplantı Salonunda 
ağırladı.

Katmadeğerli Ürünlerin Ekonomiye Katkısını 
Geliştirmek, Öncelikli Hedef!

Ticari toplulukların önerilerinin kendileri için 
vazgeçilmez önceliklerden olduğunu aktaran 
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim 
Çanakçı “Alım gücünü artırmak için asgari ücreti 
artırmak önemli değil, Türk Lirasının değerini 
artırmak gerekir ve bunun için hem insan hem de 
maddi kaynaklarımız mevcut” ifadelerini kullandı. 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Sektörel Politikalar 
Başkanı Birol Aydemir ise konuşmalarında “Bizim 
kg başına düşen ihracat tutarımız 1usd iken, 
Almanya'nın 4usd. Katma değerli ürünlerimizi geliştirerek kg başına düşen ihracat gelirlerimizi 
artırmamız ve GYSMH'ı artırmak öncelikli hedeerimiz arasında” dedi.

CHP HEYETİNDEN KTO' YA ZİYARET

Körfez Ticaret Odası, yerelde bölgesel genel 
anlamda ise ülkenin üretim çarklarının verimli 
şekilde devamlılığını sağlayacak istişare 
toplantılarına devam ediyor. Özellikle üretim 
ağına dâhil ettiği ve bünyesinde barındırarak 
desteklediği kurumların mevcut sorunlarını, çözüm odaklı sonuçlara ulaştırabilmek maksadıyla, 
yetkililerle paylaşıyor.

“Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Körfez'in ekonomik olarak değişimini, hem zihniyet hem de altyapı süreçleri ile birlikte geliştirmek 
adına her adımı önemseyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk: “üye rmalarımızın sorun ve 
çözüm önerilerini her ortamda dile getirip daha verimli bir ortam da iş yapabilmeleri için gerekli 
girişimlerde bulunup projeler geliştirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DEVA PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDEN KÖRFEZ TİCARET ODASI'NA ZİYARET

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Meclis 
Üyelerinden ve oda katılımcılarından oluşan heyet; Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi ve 
Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, Genel Başkan Yardımcısı Sektörel Politikalar Başkanı 
Birol Aydemir, Genel Başkan Yardımcısı Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın 
ile parti İl ve İlçe yöneticilerini KTO Mustafa Efe Toplantı Salonunda ağırladı.
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İNŞAATÇILAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN ELLERİ DOLU DÖNDÜ

Sektörde yaşanan sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile 
görüşen Kocaelili inşaatçılar ziyaretten elleri dolu döndüler.  

Çözüm Bulan Talepler:

Kocaelili inşaatçılar, sektörde yaşanan sorunlara çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya gelen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep 
Öztürk, Körfez Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar,  Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) 
Sayman Üyesi Mikail Kayacı, KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan ve  Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdurrahman Çuhadar yaklaşık beş aydır Kocaeli'deki Odaların yetkililerinden oluşan bir 
heyetle sektör temsilcilerinden toparladıkları sorunları madde madde gündeme getirerek, sektörün 
taleplerini açıkladı.

“Türkiye'deki Tüm İnşaatçılara Fayda Sağlayacak”

Görüşmede sunulan dosyanın ilimizdeki Oda temsilcilerinden oluşan bir heyetin bütün paydaşlarla 
derinlemesine ziyaret ederek yoğun bir mesai sonucundaki istişareler akabinde çözüm önerilerinin 
geliştirildiğini ifade eden Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “çok yoğun 
mesailer harcayarak tespit ettiğimiz sorunların ve çözüm önerilerinin sağlıklı bir şekilde Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'a ulaştırdığımız ve iyileştirmelerin yapılması için 
Bakanlığımızın hızlı aksiyonlar aldığından dolayı çok memnun olduk. Bu aksiyonlar sonucunda 
Türkiye'deki tüm inşaatçılar fayda sağlayacaktır. Ayrıca Sayın Bakan Yardımcımızın üst düzey ilgi ve 
alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi. 

* Yapı Denetim ve yüklenici rma arasında fesih işlemlerinin uzun sürmesi iki tarafında mağdur 
olmasına neden olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi adına çalışma yapılmasına karar verildi.

* Yapı Denetim Şirketlerinde görevli denetçi mühendislerin ve proje müellierinin güncel 
yönetmeliklere hakim olmayışı aksaklıklara neden olmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan görüşme 
sonucunda; güncellenen yönetmeliklere hakim olunması adına Çevre ve Şehircilik tarafından 
bilgilendirme seminerleri düzenlenmesine karar verildi.

KTO BAŞKANINDAN KUR DALGALANMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA 
Gündemle ilgili görüşlerini bildiren Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk  "Ürün 
hizmet ve ham madde yatlandırmalarını öngörebilmek için döviz kuru, enasyon ve faiz oranlarının 
daha sabit bir dengeye hızla kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Para politikaları ile şekillenen 
“ekonomik istikrar”ın, döviz kuru, enasyon ve faiz yoluyla belirlendiği günümüz dünyasında, 
ürün/hizmet/hammadde yatlandırılmasındaki dengelerin de gözetildiği bir dönüşümün, 
öngörülebilir bir sisteme evrilmesi en önemli hedemiz olmalıdır.” dedi.

Verimli geçen görüşmede, 17 maddelik dosya sunan 
Kocaelili inşaatçıların, olumlu karşılık bulan başlıca 
talepleri şöyle;
* 1000 metrekarenin altındaki işlerde uzak 
mesafelerden gelindiğinden dolayı Yapı Denetim 
Şirketleri, Müteahhitler ve Proje Müellieri sıkıntı 
yaşanmaktadır.  Bu Konu ile alakalı 
görüşmelerimizin sonucu olarak bu işlerin yakın 
mesafede bulunan Yapı Denetim Firmalarına 
atanması konusunda Bakanlık tarafından çalışma 
başlatılmasına karar verildi.
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KÖRFEZ TICARET ODASI'NDAN SAYISAL 
TAKOGRAF KARTI HİZMETİ

Körfez Ticaret  Odası, İl Odaları bünyesinde gerçekleştirilen Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) hizmeti 
yetkisini aldı. Artık bu işlemler Körfez Ticaret Odası'nda gerçekleştirilebilecek.

İşlemler Nasıl Yapılıyor?

Yük veya yolcu ulaştırma sektöründe dijital ehliyet olarak anılan sayısal takograf kartı hizmeti 
yalnızca il merkezlerinde, il odalarında karşılanıyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile artık KTO da bu hizmet verilmeye başlandı.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Taşıyıcılarımıza, lojistik ve servis işiyle iştigal eden 
üyelerimize hizmet vermek için bir süredir talep edip yakın takibini gerçekleştirdiğimiz, sayısal 
takograf yani dijital ehliyet ile ilgili talebimiz TOBB ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde 
kabul görerek izinlerini almış bulunmaktayız. Sayısal takograf yenilenmesi ve alınması  il odaları 
tarafından gerçekleştirilmekteydi. Yönetim kurulumuzun girişimleri sayesinde artık bölgemizde bu 
konuda faaliyette bulunan tüm üyelerimiz veya üyemiz olmayan işletmeler sayısal takograf işlemlerini 
yani dijital ehliyet yenilemelerini ve diğer işlemlerini odamızda yapabilecekler” dedi.

Sayısal takograf kartı başvurusunda isteyen vatandaşlar KTO'ya bir adet biyometrik fotoğraf ve nüfus 
cüzdanları ile başvurduktan sonra kişinin cep telefonu ile email adresini sisteme tanıtarak başvuru 
ekranına devam ediliyor. Eğer vatandaşımız kartını kendisi alamayacak durumda ise göndereceği 
kişinin bilgileri de bu 
esnada sisteme giriliyor. 
Vatandaşın ilgili kartına 
göre ödenmesi gereken 
tutar sistemde çıkıyor ve 
Staum'un Iban adresine 
ödeme yapıldıktan sonra 
sistem aktif hale geliyor. 
Daha sonra KTO'ya sayısal 
takograf kartı gelirken 
vatadaşımıza da 
bilgilendirme sms'i gidiyor 
ayrıca KTO temsilcileri de 
vatandaşımızı arayarak 
kartının hazır olduğunu ve 
Oda'dan alınabileceği 
bilgilendirmesini yapıyor. 
Vatandaşımız KTO'ya 
geldiğinde teslim edildi 
tebligatı internet 
üzerinden onaylanıp 
imzalanarak KTO 
temsilcisine verilip kartını 
teslim alabiliyor.
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Körfez Ticaret Odası üyeleri ve birinci derece yakınlarına 
özel indirim sağlamak adına, Oda Yönetimi ve Gedik 
Üniversitesi arasında “avantajlı indirim” anlaşması yapıldı. 
Bu sayede birçok bölümü içerisinde barındıran ve 
akademik anlamda başarısını farklı alanlarda gösteren 
Gedik Üniversitesinin imkanlarından faydalanma 
konusunda, Körfez Ticaret Odası üyeleri kendilerine özel 

avantajlı yatlardan yararlanma şansı yakalayacaklar. 

Nitelikli Eğitime Verilen Körfez Desteği 

"Üye Ziyaretlerine Devam”

Görüşme esnasında görüşlerini dile getiren ve mesleki açıdan ticaret odalarının ülke gelişimindeki 
yerinin paha biçilmez olduğunu aktaran Gedik Üniversitesi Hakla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Oktay 
Özçelik “Körfez ilçemizin ticari, sosyal ve ekonomik gelişmelerine öncülük eden çok değerli 
çalışmalar içinde bulunan Körfez Ticaret Odamızla işbirliği yapmakta olduğumuz ve değerli üyelerine 
hizmet sunma imkanını yakaladığımız için çok mutluyuz.” dedi.

Körfez Ticaret Odası Kasım Ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Güngör AYHAN'ın yönetiminde 
yapıldı. Kasım Ayı meclis toplantısı KTO Mustafa Efe Konferans Salonunda pandemi ve sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Oda faaliyetleri sunumu Başkan Yardımcısı Mustafa Gülçan tarafından yapıldı. Güncel gümrük ve 
ihracat verilerini meclis üyeleriyle paylaşan Başkan, mevcut ekonomik duruma yönelik “İstikrarla 
şekillenen ticari faaliyet sistemlerinin yapı taşı olan rekabet ve yat istikrarının düzensizliği; ticaretteki 
denge unsurunu derinden etkilemektedir. Ürün hizmet ve ham madde yatlandırmalarını 
öngörebilmek için döviz kuru, enasyon ve faiz oranlarının daha sabit bir dengeye hızla 
kavuşturulmasını en büyük temennimizdir.” dedi.

Meclis toplantısının komite sunumları maddesinde, 4.Komite adına Erdal Yavuz söz alarak, KOTO ile 
yapılan müşterek komite toplantısı ve sektörel sorunlar hakkında bilgi verdi. Yavuz “Tüm sektörlerin 
diğer Odalarla müşterek komite toplantıları gerçekleştirmesini öneriyorum, güncel ortak sorunları 
istişare ederek müşterek bir yol haritası oluşturarak, çözüm önerilerimizi aynı dilden ifade ederek yol 
alabiliriz.” dedi.

Körfez Ticaret Odası komite ve meclis üyeleri iş birliği ile üye ziyaretlerine yıl boyunca devam etmişti. 
Üye ziyaretleri yıl biterken hız kazandı. 

KTO ÜYELERİNE SAĞLADIĞI AVANTAJLARINA BİR 
YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

"KÖRFEZ TİCARET ODASI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ”

Körfez Ticaret Odası olarak üyelerine çeşitli avantajlar 
sağlayan Oda Yönetimi, bilindiği üzere teknoloji rmaları, 
sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, restoranlar gibi birçok 
alanda, paydaşlarıyla yaptığı avantajlı indirim protokolleri 
ile üyelerine indirimli yatlar sağlıyor.

Başkan Vekili Gülçan “Pandemi sürecinin başlaması ile sekteye uğrayan ziyaretlerimize komite 
üyelerimiz ile birlikte hız vermeye başlayarak üyelerimizin sorunlarını, Oda hizmetlerimizi anlatmaya 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren ziyaretler gerçekleştiren tüm 
komite üyelerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

"Komite Sunumlarında Otomotiv Meslek Grubu Söz Aldı”
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Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimcileri ve kadın rma yetkilileri yerel ticaretin desteklenmesi, iş 
ağının genişlemesi hedeyle kahvaltı programında buluştu.Körfez Ticaret Odası kadın üyeleri, üyeler 
arası ticaretin geliştirilmesi amacıyla kartvizit paylaşımı etkinliğinde biraraya gelen üyelerin yoğun 
katılım gösterdiği programda tüm misarler söz alarak kendilerini ve rmalarını tanıttı. Program 
Körfez Kadın Girişimciler İcra Kurulu faaliyetleri ve Oda üyelik avantajları sunumuyla devam etti.

KÖRFEZ TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLERİ KARTVİZİT ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

KÖRFEZ'DE EĞİTİME AVANTAJLI DESTEK

Körfez Ticaret Odası üyeleri, çalışanları ve 
birinci derece yakınlarına özel indirim 
sağlamak adına, Oda Yönetimi ve Özel 
Kocaeli Simya Koleji arasında “avantajlı 
indirim” anlaşması yapıldı. Türkiye 
genelinde 65 şubesi olan Simya Koleji ile 
yapılan protokol sayesinde Oda üyelerinin 
birinci derece yakınları bu avantajlı eğitim 
fırsatlarından yararlanabilecek.

Toplantıya katılan üyeler Körfez Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi 
faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Pandemi sürecine rağmen fen lisesi 
sınavlarında %70 başarıya sahip olduklarını 
aktaran Simya Koleji Yöneticileri KTO 
yönetimine teşekkürlerini sundu.

Kadın İcra Kurulu yöneticileri, kadın etkinliklerimizde gün geçtikçe artan sayımızla kadın girişimciliğini 
ve iş birliğini her zaman destekleyeceklerini, kadınların nezaketine her alanda ihtiyaç olduğunu ifade 
etti.

11



2
0
2
1
/4

KTO GENÇ GİRİŞİMCİLERİ, İŞ GELİŞTİRME TOPLANTISINDA BULUŞTULAR

Ülkemiz ihracatının arttırılmasını amaçlayan KTO gelişim vizyonu çerçevesinde, genç girişimcilerin 
ihracata yönelmelerine katkı sağlayacak uygulamalar kapsamındaki genç girişimciler, iş geliştirme 

toplantısı KTO konferans salonunda gerçekleştirildi.
Pandemi kurallarının gözetildiği, genç girişimcilerimizin de yoğun katılım gösterdiği toplantıda, KTO 

üyeleri kendilerini ve üstlenmiş oldukları çalışmaları sektörel anlamda detaylandırdılar. Genç 
girişimcilerin kirlerini iş dünyasının deneyimleri ile paylaşma fırsatları buldukları toplantıda, üyeler 

de iş dünyasındaki son gelişmeler ışığında genç girişimcilere ne şekilde destek olabileceklerini 
masaya yatırdılar. Süreç içeresinde üye referanslarının genç girişimcilerin kirlerini hayata 

geçirebilme noktasında ne şekilde değerlendirebilecekleri tartışıldı.

Gençlerin Vizyonu Geleceğe Işık Tutuyor

Fikirleri ve yaptıkları ile ülke çapında ses getiren işlere imza atmış ve atacak olmaları iş dünyası adına 
kesinlikle heyecan verici olduğunu dile getiren Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Öztürk “ Toplantımıza büyük ilgi gösteren gençlerimize teşekkür ediyoruz, sizlerin bilinçli olması ve 
heyecanlı olması bizi çok mutlu ediyor. Hedemiz birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkartarak 
üyelerimizin ticaretini önce İlçe içinde, sonra İl içinde, sonra Türkiye çapında ve yurtdışında 
geliştirmek. Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi daha iyi hale getirebilmek için istişare bizim çok değer 
verdiğimiz bir unsur. Gençlerin vizyonu geleceğimize ışık tutuyor. Sizlerden gelen görüş, talep ve 
önerileri çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.
Toplantıya yoğun katılım gösteren genç girişimciler, Körfez Ticaret Odasının yaptığı bu tarz iş 
geliştirme ve üyelerin birbirlerini tanıma ve kaynaşma faaliyetlerinden çok memnun kaldıklarını ifade 
etti.

12



2
0
2
1
/4

ARALIK AYI MECLİS VE KOMİTE MÜŞTEREK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Körfez Ticaret Odası Aralık Ayı 
meclis toplantısı meclis 
başkanı Güngör Ayhan 
Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 
Toplantı devamında ise yılda 
iki sefer gerçekleştirilen 
Komite Müşterek Toplantısına 
devam edildi. İl ve İlçe 
protokolünün yoğun ilgi 
gösterdiği toplantıya İlçe 
Kaymakamı Gürsoy Osman 
Bilgin,Körfez Belediye Başkanı 
Şener Söğüt, İl Kültür Ve 
Turizm Müdürü Fatih 
Daşdelen,Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü İlhan Aydın, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mustafa 
Çöpoğlu,Kosgeb İl Müdürü İbrahim Ustaömer,Doğu Marmara Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürü 
Yaşar Yaman Ocak, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İlçe Komutanları ve İlçe Müdürleri, Körfez Kent 
Konseyi Başkanı,Oda Başkanları, Oda organ üyeleri ve basın Mensupları katıldı.
Toplantıda aralık ayı faaliyet raporunu aktaran KTO Başkanı Recep Öztürk ekonomik 
değerlendirmelerde bulundu.

İl ve İlçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Öztürk “paydaşlarımızın görüş ve talepleri çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi 
daha nitelikli hale getiriyor, bu geri bildirimleri alarak daha katma değerli işler üretiyoruz” dedi. 

Komite müşterek toplantısı sunumlarında yapı denetim ve inşaat komiteleri adına Komite Başkanı 
Ayşe Hacet Aşar söz alarak yıl 
boyunca gerçekleştirdikleri 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Özellikle İl Odaları ile yaptıkları 
ziyaretler ve son olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'na taşıdıkları 
sektörel sorunlar ve çözüm 
önerileri ilgiyle karşılandı. 
Ardından eğitim komitesi adına 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Uykun söz alarak 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Üyeler adına sektörel sorunları ve 
çözüm önerilerini ilgili mercilere 
bizzat taşıyan tüm komiteler 
yaptıkları lobicilik faaliyetleri ve 
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 
dikkat çekti.  

Meslek Komiteleri Sektörel Sunumlar Yaptı

Öztürk ''Paydaşlarımızın Görüşleri Bizler İçin Çok Önemli'’
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KTO'DAN ONLİNE E-TİCARET EĞİTİMDE BAŞARI HİKAYELERİNE YER VERDİ

Körfez Ticaret Odası dış ticaret eğitimleri serisine bir yenisini daha ekledi. Kocaeli Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Osi, Kocaeli Üniversitesi Teknopark iş birliği ile hazırlanan elektronik seminer 
programında alanında önemli başarılar elde etmiş girişimciler kendi hayatlarındaki tecrübelerden 

örnek vererek yoğun ilgi gördü. 

Gün boyunca devam eden programda Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör, Ticimax Eğitim 
Yöneticisi Erhan Dönmez, NKolay Müdür Yardımcısı Erhan Duman, Media Store SEO Departman 

Müdürü Tolga Karahan, Bam Hediyelik Kurucusu Aziz Oral, EMYD Kurucusu Fehmi Darbay söz aldı. 
Seminer sırasında e-ticaret ekonomisi,  e-ticaret altyapılarında dikkat edilmesi gerekenler, ödeme ve 
dijital pazarlama çözümleri, e-posta pazarlama, başarı hikayeleri, pazaryeri stratejileri başlıklarına 
yer verildi. Karşılıklı soru ve cevaplarla devam eden eğitim katılımcılar tarafından beğeni ile takip 

edildi.
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Ödemeler Dünyasına dair kapsamlı içerik platformunda küçük işletmelerin ödeme kabul sistemleri 
konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için özel bir 
“Ödemeler Dünyası” sekmesi de hazırlandı. 
Ödeme yöntemleri, kart kabul altyapısı, ticari ve 
bireysel kartlar, bu kartların çeşitleri ile ilgili 
bilgiler ve ihtiyaç listesi oluşturmak için 
yönlendirmelerin de bulunduğu bölümde kartlı 
ödeme almak ve yapmak ile ilgili sorular yanıt 
buluyor. -İşimi Yönetebiliyorum eğitimleri ve 
dijitalleşme desteği de yer alıyor 2 Visa'nın, 30 
banka ve e-para kuruluşunun desteği ile hayata 
geçirdiği İşimi Yönetebiliyorum projesinin 
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 
geliştirilen eğitim içerikleri de Platformun Akıllı 

Akademi bölümünde yer alacak. KOBİ'ler “pandemide risk yönetimi”, “tedarik zinciri yönetimi”, “iş 
sürekliliği ve acil durum planı” gibi konuları içeren İşimi Yönetebiliyorum online eğitimlerine ücretsiz 
olarak katılabilecek. İşimi Yönetebiliyorum kapsamında dijitalleşme eğitimlerini bitiren ve belirli 
kriterleri tamamlayan KOBİ'lere dijitalleşme desteği de verilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Visa, KOBİ'lerin özellikle pandemi döneminde 
daha da belirginleşen dijitalleşme ihtiyacına 
yönelik Akıllı KOBİ platformunu hayata 
geçirdi. Platform, KOBİ'lere pandemi 
döneminde işlerini sürdürebilmeleri için 
dijitalleşmeye yönelik donanım ve becerileri 
sunacak. TOBB ve VISA, işini dijitale taşımak 
isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları ürün ve 
hizmetlerin sergileneceği, bu konuda 
rehberlik ve eğitimlerin sağlanacağı Akıllı 
KOBİ platformunun ilk fazını hayata 
geçirdiklerini duyurdu. 
http://www.akillikobi.org.tr adresinden 
ulaşılabilecek platform üzerinden KOBİ'ler 
ürün ve hizmet geliştiricileriyle, platform üzerinden iletişim kurabilecek, görüş ve önerilerini 
iletebilecek ve bu konuda hazırlanan eğitimlere ulaşabilecekler. Projenin ilk fazında, dijitalleşme 
konusunda çözüm sunan şirketlerin, ürün ve hizmetlerini platformun web sitesinde yayında olan form 
ile kaydetmeleri bekleniyor. 

TOBB VE VİSA'DAN “AKILLI KOBİ” İLE DİJİTALLEŞME SEFERBERLİĞİ 

Kocaeli'de yer alan Ticaret ve Sanayi Oda Başkanları “Akıllı Kobi” basın toplantısında buluştu. Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Ticaret Odası Başkanı Necmi 
Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel katıldı.  

KOBİ'ler Akıllı KOBİ platformu üzerinden muhasebeden insan kaynaklarına, web sitesi tasarımından 
online rezervasyona kadar geniş bir yelpazede, Türkiye'nin dört bir yanından yeni teknolojilere 
odaklanmış tedarikçilerin ürünlerine avantajlı koşullarla ulaşarak, bu hizmetleri uygun ödeme 
koşullarıyla ve Visa iş birliği ile sunulacak ayrıcalık ve kampanyalarla satın alabilecekler. Platformda 
KOBİ'lerin dijital olgunluk seviyeleri tespit edilerek buna uygun yönlendirmeler de yapılabilecek. 
Ayrıca KOBİ'ler, yıl içerisinde düzenlenecek sanal fuarlarda da bir araya gelerek vizyon turu 
yapabilecekler. 

Dijitalleşme yolunda ihtiyaç duyulacak tüm tedarikçilerle buluşma noktası 
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KTO VE KOTO OTOMOTİV KOMİTELERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

Kocaeli Odalar İl Müşterek 
Toplantısı Oda Yönetim 
Kurulu Başkanları, Meclis 
Başkanları ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımıyla online 
olarak gerçekleşti. Körfez 
Ticaret Odası adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep 
Öztürk, Meclis Başkanı 
Güngör Ayhan, Genel 
Sekreter Berat Nas katılarak 
değerlendirmelerde bulundu. 
Ekonomide yaşanan 
gelişmeleri değerlendirerek, 
Odalar arasında iş birliği ve 
özellikle depremin olası 
etkilerini azaltmak üzere 
planlanan ortak projeler ile 
ilgili kir alışverişinde 
bulunmak üzere 
değerlendirmelerin yapıldığı 
toplantıya, üyeler yoğun ilgi 
gösterdi.

Kocaeli Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Morlu Taşıtlar ve Otomotiv 
Yedek Parça komiteleri toplantıda bir araya gelerek, sektörün genel durumunu değerlendirdi.
Körfez Ticaret Odası adına 4. Meslek Komitesi Başkanı Halil Küçük, Meclis Üyesi Erdal Yavuz, Komite 
Üyeleri; Aziz Emre Beşe, İbrahim Gülümece, Ramazan Demirhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 

toplantıya  KOTO'nun 12. Meslek Komitesi'nde 
faaliyetlerini sürdüren KOTO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Volkan Yılmaz, Komite Başkanı 
Serkan Karakadılar, Başkan Yardımcısı Serkan 
Gürdan, Meclis Üyeleri Hasan Kaya, 
Muhammet Ertürk ve Komite Üyesi Sey Özkar 
katıldı.

Toplantı sırasında sektörün gelişmesi ve 
büyümesinin önünde engel teşkil eden 
durumların çözüm önerileriyle birlikte ele 
alınması ve beraberlik içerisinde istişarelerle 
değerlendirilmesinin önemi vurdulandı. 
Toplantıda genel olarak şu konu başlıkları 
görüşüldü; Noterler, nöbetçi noter 
uygulamasında gelinen son durum, yaşanan 

problemler, sektöre katkısı, eksper konusu, merdiven altı faaliyet gösteren eksperlerin sektörde neden 
olduğu olumsuz durumlar, denetimler, yetki belgeleri, meslek kanununun çıkarılması, 2. El araç alım- 
satım sektörünün korunması amacıyla atılması gereken adımlar, Odaların yetki belgesi alımına teşvik 
etmesi amacıyla çalışma yürütmesi, sektörün genel sorunları ve çözüm önerileri. 

İL ODALAR MÜŞTEREK TOPLANTISI ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞTİ
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından, Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının 
ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Sektörel 

Performans Değerlendirme" organizasyonunda dereceye giren rmalar ödüllerini aldı.

Firmaları “verimlilik”, “istihdam”, “yenilikçilik ve markalaşma”, “nansal sonuçlar”, “dış ticaret”, 
“çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi”, “topluma katkı ve çevre” olmak üzere 7 kategoride, 

“360 derece”

SEKTÖREL PERFORMANS ÖDÜL TÖRENİNDE ÜYEMİZ NUH ÇİMENTO ÖDÜL ALDI
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