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KÖRFEZ TİCARET ODASI'NIN YURTDIŞI ATAKLARI DEVAM EDİYOR
Covid-19 sürecini en verimli geçiren odalardan biri olan Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak sanal fuarlar düzenledi.
Hem üyeler hem KTO için bir yenilik olan sanal fuarları üyeleri ile buluşturan KTO Bosna Hersek Ticaret Odası ve
Azerbaycan Ticaret Odası üyeleri ile bir araya geldi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK  “İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 
ÖNÜ AÇILMALIDIR”

ÖZTÜRK “YAPILANDIRMALAR İÇİN SON 
BAŞVURU 31 AĞUSTOS”
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Bugün ise üyelerine ve çalışanlarına çağdaş bir çalışma ortamı 
sunabilen modern alt yapısı tamamlanmış bir binaya sahip ender 
odalardan biri konumundayız. Ayrıca A sınıfı Akredite Oda 
sertikasını' almaya hak kazanan bir oda olmanın gururunu 
yaşıyoruz. 15 farklı meslek gurubunda faaliyet gösteren 3 bine 
yakın üyeye hizmet vererek Meclisi, yönetim kurulu,  kadın ve genç 
girişimci kurulları ve çalışan kadrosu ile reel sektörün gelişmesi ve 
rekabet yarışında kendisini daha ileri noktalara taşıması için 
tescillenmiş yüksek kalite standartlarındaki çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Bu anlamda Körfez Ticaret Odası'nda görev alan komite 
üyelerimizin her birine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her biri 
görev bilinci ve çalışma arzusu ile yaklaşık 2,5 yıldır kendi 
sektörlerindeki üyelerimizin nabızlarını çok iyi tutarak tüm sektör 
sorunlarını odamızda yaptığımız toplantı gündemlerine getirmiş ve 
gerekli çalışmaları başlatmıştır. Burada değinmek istediğim bir 
diğer konu da tüm komite üyelerimizin pandemi öncesine kadar 
bir il sahada olmasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm 
oda organ üyelerimiz ile 2 bine yakın üye ziyareti gerçekleştirerek, 
Odaların sadece seçim zamanı ziyaret gerçekleştirdikleri algısını 
Körfez Ticaret Odası olarak tamamen yıktığımız düşüncesindeyim. 
Amacımız inşallah pandemi sürecinin bitmesi ile tekrar sahalarda 
olabilmek diyor, bu duygu ve düşünceler ile hepinize esenlikler 
diliyorum.

Değerli Körfez Vizyon Okuyucuları

“COVİT-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA TÜM ÜYELERİMİZİN 
YANINDA OLDUK”

Covit 19 sürecini en doğru geçiren odalardan biri olarak hem 
üyelerimiz hem odamız için bir yenilik olan sanal fuarımızı 
üyelerimiz ile buluşturduk. Kadın girişimciler arası ağ kurmak, 
iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda 
Covid- 19'un iş hayatimiz üzerindeki etkilerini azaltmak için yeni iş 
ortaklıkları kurmak bu fuar ve ikili iş görüşmelerimizdeki temek 
amacımızdı. Güzel bir farkındalık ve iş geliştirme etkinliği yaptık. 
Körfez Ticaret Odası ile Bosna Hersek kadın girişimcileri arasında 
düzenlenen ve Kadın girişimciliğini desteklemek amacı ile 
gerçekleştirilen sanal fuar ve ikili iş görüşmelerine iki ülkenin de 
katılımı çok yüksekti.  7 dilde tercüme desteği ile gerçekleştirilen 

fuarda pek çok sektörden kadın girişimci katıldı. Yine benzer bir 
sanal fuarı inşaat sektörü üyelerimize yönelik olarak 
gerçekleştireceğiz.

Bu anlayışla çıktığımız yolda ülkemizin en önemli sorunlarından 
birinin ara eleman, kaliye eleman sorunlarının olduğunu 
öngörerek, meslek liseleri ile ilgili bir proje yürütüyoruz. Bu 
kapsamda bölgemizin seçkin rmaları ile öğrencilere etkin staj 
imkânı sağlıyoruz. Yine yerel ticaretin geliştirilmesi projemiz ile 
ilçemizde bulunan üreticilerimiz ile biraraya gelerek yem, ortam ve 
et kalitesinin incelenmesine ve bunun sonucunda alım garantili 
arabuluculuk yapılması ve gerekli Pazar desteği için çalışmalar 
başlattık.  Yaptığımız görüşmelerde üreticilerin ortak sorunu ve 
beklentisinin pazarlama desteği olduğu gördük ve bunun üzerine 
Körfez Ticaret Odası olarak üreticilere Pazar desteği sunduk. Bu 
projemizde pek çok üreticinin Pazar payı ve büyümesine %50'ye 
yakın katkı sağladık.

“ÜYELERİMİZİ SANAL FUAR İLE TANIŞTIRDIK”

“GELİŞMELERİ ÜYELERİMİZ İLE PAYLAŞTIK”

Yine Körfez Belediyesi ve Odamız işbirliği ile işyerleri ve Haziran 
Ayı itibari ile açılan özel eğitim ve anaokullarımızın dezenfekte 
işlemleri ile yakından ilgilendik. Sürecin dinamik yapısından 
kaynaklı odamızda bulunan yaklaşık 80 komite üyemiz kendi 
sektörlerinden her üyeyi arayarak güncel olan ve sonradan 
gelişebilecek sorunları toplayarak odamıza ilettiler. İletilen her 
sorunu çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 
ileterek bu konuların bizzat takipçisi olduk. 70' e yakın 
komitelerimizin üyelerimizden aldığı talebi TOBB'a yazdık. Ve 
süreçte tam anlamıyla sahada olduk.

Yaklaşık 70'er kişiden oluşan sektör temsilcilerinin bizlerle 
paylaştıkları tüm konuları öncelikle raporlaştırarak ve sonrasında 
yaptığımız anket çalışmaları ile oda olarak tüm sorunları toplama 
ve çözümleri konusunda çalışmalar yapma fırsatımız oldu. Ayrıca 
bu süreçte tüm iletişim kanallarımızı kullanarak dinamik olan 
süreçteki her yenilik ve gelişmeyi üyelerimiz ile vakit kaybetmeden 
paylaştık. Bu sektörel toplantılarda sektörün temsilcileri olarak 
odamızda bulunan komite üyelerimiz sahip oldukları sorumluluk 
bilinci ile odamıza pek çok katkı sağladı. 

İş dünyasının çatı örgütü olan TOBB'a bağlı ve ilçemizin en güçlü 
sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıyan Odamız, kurulduğu 
1999 yılından bu güne Körfez İlçesinin iktisadi gelişme ve 
kalkınma sürecinin baş aktörlerinden biri olmuştur. 

Pandemi sürecinin başladığı Mart Ayı'ndan bu yana öncelikle 
odamızdan başlayarak pek çok önlem ve tedbir aldık. İlk olarak 
odamızın sürekli dezenfekte edilmesi daha sonra personel sayımızı 
asgari düzeye indirerek ama hizmet kalitemizden ödün 
vermeyerek bu sürece girdik. Sonrasında ilçemizde bulunan büyük 
rmalar başta olmak üzere pek çok rmanın maske alım 
süreçlerinde Kocaeli Valiliği ile ortak hareket ederek rmalarımıza 
destek verdik.

“TAM ANLAMI İLE SAHADAYIZ”

Yine üyelerimize yönelik olarak Kamu Kurum ve Kuruluş 
temsilcileri ile üyelerimizi odamızda biraraya getirerek birebir 
sorunlarının çözülmesine katkı sunmak göreve geldiğimiz günden 
bu yana en önemli çalışmalarımızdan biri oldu. Şuan yaşadığımız 
pandemi öncesine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere il müdürlerimiz ve ilçe yöneticilerimiz ile odamızda 
pek çok toplantı gerçekleştirerek ve bu raporlama yaparak asli 
görevlerimizden olan lobicilik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 

“KÖRFEZ TİCARET ODASI OLARAK PANDEMİ SÜRECİNİ ÇOK 
DOĞRU STRATEJİLER VE PLANLAMALAR İLE GEÇİRDİK.”

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Körfez Ticaret Odası olarak pandemi sürecini çok doğru stratejiler 
ve planlamalar ile geçirdik. Öncelikle aksatmadan her ay botunca 
komite, genç, kadın girişimciler, disiplin ihracat ve yüksek istişare 
toplantılarımızı gerçekleştirdik. Dolayısı ile Körfez ilçesinde faaliyet 
gösteren tüm işletmelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini bu 
toplantılarımızda konuştuk. Yapılan toplantılar sonrasında sigorta, 
eğitim ve gıda ve lojistik sektörü olmak üzere 4 sektörel çalıştaya 
oda olarak imza attık. 

“LOBİCİLİK ÇALIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK”

BAŞKANDAN…

“TEKRAR SAHALARDA OLMAK İSTİYORUZ”

RECEP ÖZTÜRK
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Değerli Körfez Vizyon Okuyucuları:

Dünyada ve ülkemizde 2020 yılı ile başlayan ve hala devam eden 
pandemi, hayatın her alanını etkiledi.
Yaşam biçimimizden, beklentilerimize, tüketim alışkanlıklarımızdan, 
çalışma hayatına kadar her alan, pandeminin getirmiş olduğu değişime 
maruz kaldı.

Küresel düzlemde yaşanan bu büyük sağlık sorununun ve ardından gelen 
ekonomik krizin etkisi oldukça güçlü oldu. Ekonomik tahribatın etkisinin 
ne kadar süreceğini şimdiden tahmin etmek çok güç görünüyor.

Biz de Körfez Ticaret Odası olarak bu süreci izledik, öğrenmeye, 
anlamaya çalıştık. Üyelerimi ile “Yeni Normal” ile temas kurması 
noktasında üzerimize düşen sorumlulukları maksimum seviyede yerine 
getirmeye çalışıyoruz. 
Başta Kocaeli Valiliğimiz başta olmak üzere yerel otoriteyle üyelerimiz 
arasında sürekli bir köprü olma görevini yerine getirdik. Adeta 7x24, 
haftasonu, tatil demeden... Bu dönemde üyelerimiz adına birçok yeni 
projeyi hayatı geçirdik, önlem aldık, Eğitim serileri başlattık, uygulama 
yaptık. 

Bütün bunları ilerleyen sayfalarımızda ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. 
Burada bunlara çok fazla değinmeden şunu gururla söyleyebiliriz ki; 
Lojistiğinden istihdamına, tedarik zincirinden ihracat noktasına kadar 
ekonominin her boyutunda oda olarak üzerimize düşeni yapmış olmanın 
gururunu yaşıyoruz.

2021'in Covid-19'u hayatımızdan çıkaracağımız bir yıl olması umuduyla 
yeni sayımızı keyie okumanızı temenni ediyor,

GÜNGÖR AYHAN
MECLİS BAŞKANI

Sağlıklı günler diliyorum.
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KTO BAŞKANI ÖZTÜRK '”ENERJİDE ÖTV ARTIŞI ULAŞIM VE LOJİSTİK 
SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKMAKTADIR”
 Körfez Ticaret Odası enerji ve lojistik komite toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda Covid-19 sürecinin lojistik ve enerji sektörüne olan etkileri 
görüşüldü. Toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk 
enerjide ÖTV artışı ulaşım ve lojistik sektörünü zora sokmaktadır. Yakıttaki 
ÖTV artışı ülkemizdeki mevcut ekonomik daralma ve pandemi etkisiyle 
zorda olan sektörün sıkıntılarını artırmış ve sürdürülebilirliğini azaltmıştır.“ 
dedi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SÜREÇTEN ÇOK ZARAR GÖRMÜŞTÜR
Toplantıda konuşan KTO Başkanı Öztürk '”Ulaşım sektöründe pandemiden 
dolayı gelen yasaklar ve azaltılmış yolcu düzeni sektörü zor durumuna 
düşürmüştü. Lojistik sektöründe döviz yükselişi ile artan araç yedek parça 
ve lastik giderleri gibi kalemlerdeki artış lojistik sektöründeki maliyetleri 
verilen hizmet maliyetlerinin çok üzerine çıkarmıştır. Bu durum sektörün 
hem zarar etmesi hem de sürdürülebilirliğini imkânsız hale getirmektedir. 
Üreticinin lojistik sektöründeki maliyet artışları sebebiyle tüketiciye 
sunduğu yatlarda ciddi artışlar oluşmakta olup dünya ile rekabeti azalmaktadır.  Ulaşım ve lojistik sektöründe daha uygun araç alımı ve uygun 
yakıt tedariği sağlanmalıdır; bu alandaki ÖTV veya çeşitli vergiler düşürülerek üreticimizin, tacirimizin, esnafımızın önü açılmalıdır” dedi.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve 
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Ziyaretinde konuşan KTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Öztürk ''Kocaelispor bu kentin en önemli değeridir, yeni 
yönetim ile birlikte Kocaelispor'umuzun çok daha iyi yerlere geleceğine 
pandeminin bitmesi ile de hep birlikte statlarda eski coşkulu günlerde bir 
araya geleceğimizi düşünüyoruz'' dedi.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve 
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. 
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MÜSİAD ve Kocaelispor genel 
kurullarının ardından MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen İsmail 
Uslu ve Kocaelispor Başkanlığına gelen Engin Koyun'a ziyaretler 
gerçekleştiren KTO Yönetimi her iki başkana da başarılar diledi.

YENİ BAŞKANLARA BAŞARILAR DİLENDİ

Öztürk ve Yönetiminden MÜSİAD VE Kocaelispor'a Ziyaret

ÖZTÜRK “KOCAELİSPOR HEPİMİZİN”

KTO'da Komite Toplantıları

ÜYELER İLE İLETİŞİM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİYDİ

 Telekonferans ile devam ediyor
Körfez Ticaret Odası Covit-19 ile mücadele kapsamında toplantılarını 
telekonferans yöntemi ile gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mart Ayı komite 
toplantıları gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı komite toplantılarının Covit-19 ile mücadele 
kapsamında telekonferans yöntemi ile yapıldığı toplantılarda 15 komite 
üyeleri ile görüşmeler yapıldı. Toplantıda üye aramaları, üye tanıtım ve 
komite sunumları ile yapılacak olan lojistik çalış tayın detayları görüşüldü.  
Ayrıca güvenli ödeme sistemi, yapı-denetim rmalarının sorunları ve 
Komitelerin üyelerden aldığı sektörel sorunlar dinlenerek yetkili 
makamlara iletilmek üzere notlar alındı.

Körfez Ticaret Odası Covit-19 ile mücadele kapsamında toplantılarını 
telekonferans yöntemi ile gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mart Ayı komite 
toplantıları gerçekleştirildi. 
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KTO BAŞKANI ÖZTÜRK  “İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ 
AÇILMALIDIR”

Körfez Ticaret Odası komite toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. 
Pandemi nedeni ile toplantılarını online gerçekleştiren Körfez Ticaret 
Odası İnşaat Komitesi Mayıs Ayı komite toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıda sektöre yönelik açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Recep Öztürk inşaat sektörünün zor durumda olduğunu, inşaat 
malzemelerine yapılan zamların sektörü zora soktuğunu ve sektörü 
yavaşlattığını dile getirirken,  inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme 
tedariki ve yat artışlarıyla ilgili yaşadığı sorunları komite olarak detaylı 
olarak inceleyerek konunun takipçisi olacağız' 'dedi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Öztürk konu ile ilgili şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Son dönemlerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimizden malzemelerdeki aşırı yat artışları ve çimento, beton, demir 
gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığına dair geri dönüşler 

almaktayız. Çimento ve demir başta olmak üzere,  son yapılan zamlar ile birlikte inşaat demirinde % 120, tavan prolinde % 140, TU prolinde 
% 122 ve sandviç panelde ise % 114'e varan zamlar yapılmış durumda. Birçok malzemede yat artışı % 140'lara ulaşmış durumda ve de tedarik 
sorunu yaşanmakta. Devlet veya özel sektöre taahhüt edilen tutarlar sürdürülebilir tutulamadığından ve nihai alıcının yüksek rakamlarla 
karşılaşmasından dolayı işletmelerimizin piyasada tutunma gücü zayıamakta ve taahhütlerini yerine getirememektedirler. Bu durumun ne 
yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmaktadır” dedi.

ÖZTÜRK “İNŞAAT MALZEMELERİNDE ARTIŞLAR % 140'LARA ULAŞMIŞ 
DURUMDADIR”

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda webinar üzerinden gerçekleştirildi.  Toplantıda KTO Başkanı 
Öztürk ekonomi ile ilgili net mesajlar verirken esnafa tacire destekler arttırılmalı ve kısa çalışma ödeneği sürdürülmelidir” dedi.

ÖZTÜRK “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILMALIDIR”

KTO Meclisinde Öztürk'ten Net Mesaj

Konuşmasında salgın şartlarına değinen Öztürk ''Mart sonu bitirileceği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneğinin de sürdürülmesi mevcut şartlarda iş 
dünyamızın talebidir.  Sektör normal çalışma düzenine geçene kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç duymaktadır. Pandemi 
sürecinde sağlanan teşvik ve destekler elbette ekonomiye can suyu katmakta ancak "kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar tam 
rayına oturana kadar sürdürülmesini istihdamın korunması açısından faydalı olacağını düşüncesindeyiz” dedi.

YENİ ERTELEMELER MECBURİ BEKLENTİDİR
KTO Başkanı Öztürk konuşmasında ayrıca  ''yeni ertelemeler, yeni yapılandırmalar; esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin işletmelerini 
yaşatma adına mecburi beklentisidir.  Salgın sebebi ile her sektör çeşitli zorluklar ile mücadele ederken, şehrimizin çok riskli bölgede oluşu 
sebebiyle masa hizmeti veren işletmeler kapalı kalmış, artık sıkıntılarını aşamaz hale gelmişlerdir'' dedi.

“Kısa Çalışma Ödeneği Sürdürülmeli ve yeni ertelemeler getirilmelidir”

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda webinar üzerinden gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin 
görüşüldüğü toplantıda üye tanıtımları ve komite sunumları yer aldı.

ÜYE TANITIMLARI VE KOMİTE SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısında üye tanıtımları kısmında STM Kampüs rmasından Muhsin Moralı ve KUTEM Yatırım 
danışmanlık rmasından Kutlay Yediel üye tanıtımı gerçekleştirdi. Komite sunumları kısmında ise Halil Küçük Güvenli Ödeme Sistemi, Ayşe 
Hacet Aşar yapı-denetim rmaları toplantısı, Ebru korkmaz kadın girişimciler ile 5. Komite işbirliğinde sürdürülen proje detayları hakkında 
komite sunumu gerçekleştirdiler.
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Körfez Ticaret Odası ve Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve sanal fuar katılımcıları fuar öncesi gerçekleştirilen açılış 
toplantısında bir ayara geldi. 

SANAL FUAR VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk '' Azeybaycan ile yaptığımız her organizasyonumuz bizler için çok 
kıymetli çünkü bizler ayrısı gayrısı olmayan iki farklı coğrafyada ama tek bir milletin farklı iki tane bağımsız devletiyiz. Dolayısıyla bizler 
kendimizi sizlerden farklı görmüyoruz. Çünkü bilinmesini isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün toprakları Azerbaycan'ın da aynı zaman gönül 
coğrafyasının içerisindedir' 'dedi.

Konuşmasında ayrıca ekonomik ilişkilere de değinen Öztürk “Aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine baktığımızda çok boyutlu bir niteliğe sahip 
olduğunu görüyor bu çok boyutluluğun önemli yönlerinden birinin de ikili ve çoklu ekonomik ilişkiler olduğunu görüyoruz. İkili ekonomik 
ilişkilerde karşılıklı olarak yapılan yatırımlar ve ikili ticaret hacmi tam arzulanan düzeyde olmasa da son yıllarda yaşanan gelişmeler ve 
kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesi geleceğe çok daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Türkiye'nin Azerbaycan'da petrol dışı sektörlerde, 
Azerbaycan'ın ise Türkiye'de enerji sektöründeki yatırımları bu süreçte dikkat çekiyor ve güçlü iş birlikteliklerinin yaşanıyor olmasını sevinçle 
karşılıyoruz” dedi.

EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA KUVVETLENDİRMELİYİZ

ÖZTÜRK'TEN DOSTLUK MESAJLARI

Pandemiden bu yana gelen süreçte iki sanal fuar gerçekleştiren KTO yapı-inşaat sektöründen üyelerini Azerbaycanlı iş adamları ile bir araya 
getirdi.

KTO İLE AZERBAYCAN İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BİR ARAYA GELDİ

KTO inşaat ve yapı fuarına yönelik olarak gerçekleştirdiği etkinlik il Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari ağları kuvvetlendirmek, iletişim 
kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid-19'un iş hayatimiz üzerindeki etkilerini azaltmak ve yeni iş ortaklıkları 
kurulmasını amaçlıyor

ÖZTÜRK “ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Körfez Ticaret Odası ve Sar Koleji Kocaeli Kampüsü arasında protokol 
yenileme imzaları atıldı. Yapılan protokol ile oda çalışanları, KTO üyeleri 
ve üyelerin birinci derece yakınları bu protokolden yararlanabilecek.

Körfez Ticaret Odası ve Sar Koleji Kocaeli Kampüsü arasında protokol 
yenileme imzaları atıldı. Yapılan protokol ile oda çalışanları, KTO üyeleri 
ve üyelerin birinci derece yakınları Sar eğitim kurumlarından  % 30 'a 
varan avantajlardan yararlanabilecekler.

KTO ÜYELERİ AYRICALIKLI OLARAK YARARLANABİLECEK

 

KTO, SAFİR KOLEJİ İLE PROTOKOL İMZALADI

Protokol yenileme töreninde konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Öztürk ''pek çok kurum ve kuruluşla protokol anlaşmaları 
gerçekleştiriyoruz üyelerimiz için pek çok alanda kolaylıklar sağlıyoruz 
gerçekleştirdiğimiz protokolün oda üyelerimiz ve odamız adına hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.
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Körfez Ticaret Başkanı Recep Öztürk Gerçekleştirilen kabine toplantısında 
29 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren tam kapanma uygulamasına ilişkin 
kararların ardından bir açıklama yaparak ''piyasalara da gerekli destekler 
sunulmalıdır” dedi.

KTO Başkanı Öztürk: Hükümet yeni tedbir paketi açıklamalıdır.

Açıklamalarında tam kapanma uygulamasının yerinde bir karar olduğunu 
söyleyen Öztürk “Ancak bununla birlikte, uygulanması gereken ek 
tedbirlere yönelik de acilen kararlar alınması gerektiğini vurguladı. Alınan 
tam kapanma kararı sonrası piyasalara gerekli destekler sunulmasının iş 
dünyası için hayati önem taşıdığını söyleyen Öztürk “20 günlük bu süreçte 
iş dünyasının kayıplar yaşamaması ve ekonominin çarklarının yeniden 
dönebilmesi için hükümetimizin işletmelerin devlete olan tüm vergi SGK, 
kredi geri ödemeleri ve fatura ödemelerinin ötelenmesini talep 
etmekteyiz. Ayrıca Çek ödemelerinde ertelemeye gidilmeli, ancak bunun 
karşılığında alacağını tahsil edemeyen işletme sahipleri için de faizsiz 
kredi desteği sağlanmalıdır.” dedi.

PİYASALARA GEREKLİ DESTEKLER SUNULMALIDIR

Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis toplantısı Kutlu Soner Kayalı başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan Meclis 
toplantısında ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile paylaşıldı.

KTO Meclisinde Gündem İş Dünyasına Yeni Destekler Talebi Oldu

ÖZTÜRK “SOYKIRIM AÇIKLAMASI TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ AÇISINDAN GERÇEKTEN TALİHSİZLİKTİR”

Körfez Ticaret Odası Covit-19 işle mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 
Hafta komite toplantılarını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası son olarak Nisan Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ÖZTÜRK “YENİ KREDİ DESTEKLERİ SAĞLANMALI”

Nisan Ayı meclis toplantısında ABD Başkanı Joe Biden, 1915'te yaşanan olaylara ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması ile ilgili de açıklamalarda 
bulunan Öztürk '' ABD Başkanı Joe Biden, 1915'te yaşanan olaylara ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmış ve siyasi hesap uğruna tarihin 
çarpıtılmasının bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir. Biden yönetiminin ülke içi siyasi amaçlarla tarihi yanlış bir şekilde sunmayı seçmesi, 
Türkiye-ABD ilişkileri açısından gerçekten talihsizliktir. 1915 olaylarının trajediden başka herhangi bir şey olarak etiketlenmesi yanlış ve 
zararlıdır diye düşünüyor, Tarihimizin siyasi ve kasıtlı olarak yanlış tanımlanması bizi, ortak bir kaderi paylaştığımız kardeşlerimize kucak 
açmaktan, onları korumaktan vazgeçirmeyecektir diye düşünüyoruz'' dedi.

Nisan Ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Öztürk '' Nisan Ayı'nın diğer bir önemli konusu iş dünyası için çok önemli olan ve çatı 
kuruluşumuz ve tüm oda başkanları olarak talep ettiğimiz Mart Ayı itibari ile sona eren kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması 
konusuydu. Taleplerimizi dikkate alarak tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği 
uygulamasına devam etme kararı alınmasında öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesinin ve 
işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyulduğunu da buradan net bir şekilde ifade etmek istiyoruz'' dedi.

Körfez Ticaret Odası ile Bosna Hersek kadın girişimcileri arasında sanal fuar ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Fuar kapsamında bir araya 
gelen kadın girişimciler ticaretlerini arttırmak ve yeni pazarlar keşfedebilmek için bir araya geldi. 

İKİ ÜLKEDEN 140 KATILIMCI
Körfez Ticaret Odası ile Bosna Hersek kadın girişimcileri arasında düzenlenen ve Kadın girişimciliğini desteklemek amacı ile gerçekleştirilen 
sanal fuar ve ikili iş görüşmelerine iki ülkenin de katılımı çok yüksekti.  7 dilde tercüme desteği ile gerçekleştirilen fuarda pek çok sektörden 
kadın girişimci katıldı. Sektörlere göre ikili iş görüşme planlaması yapılan fuardan yeni iş birlikleri kurulması bekleniyor.

14-15 Nisan tarihlerinde yapılan etkinlik ile ilgili konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk;  “Kadın girişimciler arası ağ kurmak, 
iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid-19'un iş hayatimiz üzerindeki etkilerini azaltmak için yeni iş ortaklıkları 
kurmak bu fuar ve ikili iş görüşmelerimizdeki temek amacımızdı. Güzel bir farkındalık ve iş geliştirme etkinliği yaptık” dedi.

KÖRFEZ TİCARET ODASI İLE BOSNA HERSEK TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLERİ SANAL FUARDA BİR ARAYA GELDİ

ÖZTÜRK “KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAK TEMEL AMACIMIZDI”
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Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Gümüş ve 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar'ın katılımı ile 
gerçekleştirilen toplantıda hem sektör temsilcilerinin tanışması hem de 
sektör sorunlarının konuşularak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi 
amaçlandı. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk gerçekleşen 
toplantıya katılımları için rma yetkililerine teşekkür ederken oda olarak 
her sektörün yanında olduklarını bu toplantılarda bir araya gelmenin çok 
önemli olduğunu hem birbirimizi tanımamızda hem de ortak ağız ile 
sorunların belirlenerek iletilmesinin önemine değindi.

KÖRFEZ TİCARET ODASI'NDA YAPI DENETİM FİRMALARI SORUNLARI 
KONUŞTU
Körfez Ticaret Odası bünyesinde barındırdığı her sektör ile ilgili toplantılar 
gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçesinde bulunan 
yapı denetim rmaları ile oda binasında bir araya gelindi.
Körfez Ticaret Odası bünyesinde barındırdığı her sektör ile ilgili toplantılar 
gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçesinde bulunan 
yapı denetim rmaları ile oda binasında bir araya gelindi. 

ÖZTÜRK “SEKTÖR SORUNLARINIZIN TESPİTİ VE ÇÖZÜMÜ 
ODAMIZIN EN ÖNEMLİ GÖREVİ”

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Genel Kurul Delegesi Bilal 
Atak Oda genel Sekreteri Berat Nas Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin 76-77. Online genel kurullarına katılarak ekran karşısında 
yerini aldı 

KÖRFEZ TİCARET ODASI TOBB GENEL KURULUNDA

Körfez Ticaret Odası da dâhil olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren 
365 Oda ve Borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin (TOBB) 76.-77. Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle 
elektronik ortamda gerçekleştirildi. 

HİSARCILIOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, “81 il ve ilçelerden katılan tüm 
delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var! Oda 
ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile 
getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

DENGELİ BİR PİYASA OLUŞMALI
Toplantıda açıklamalarına devam eden Öztürk ”Sektörde dengeli bir 
piyasanın oluşturulması ve sağlam bir mekanizmanın kurulması 
özellikle bu dönemde hayati önem taşımaktadır. Dövizin artışıyla 
oluşan zamlar, yapı maliyetlerindeki artış önlenemez boyutlara gelmiş 
durumdadır. Meslek Komitelerimizin konuya ilişkin tespit ve önerilerini 
daha önce yetkililere ilettik. Ve konu ile ilgili çalışmalarımız devam 
edecektir” dedi.
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KTO'DA SÖĞÜT İNŞAAT SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Körfez Ticaret Odası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Körfez Belediye Başkanı Şener 
Söğüt KTO İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.
Körfez Ticaret Odası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Körfez Belediye Başkanı Şener 
Söğüt KTO İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

İNŞAAT PROJELERİ KONTROL VE ONAYLAMA SÜREÇLERİ KONUŞULDU
Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Küpeli, 
Meclis Üyesi Ramazan Kurtaran, KTO 15. Komite Başkanı ve Körfez Belediyesi Meclis Üyesi 
Ayşe Hacet Aşar ve İnşaat grubu temsilcileri katıldı. Toplantıda Körfez ilçede inşaat 
projelerinin kontrol ve onaylanma süreçleri, Körfez belediyesi ve ilgili paydaşlar arasındaki 
iletişim kanallarını geliştirerek süreçlerin hızlandırılması ve katma değerli bir hizmet 
sunmaya yönelik istişare toplantısı toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

KTO BAŞKANINDAN SÖĞÜT'E TEŞEKKÜR
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk'ün yaptığı konuşmada Körfez 
Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür ederek 
“Körfez ilçemizin her sorununda en önemli 
paydaşımız olan Körfez Belediyesi ile güzel 
işbirlikleri yapıyor, sorunların belirlenmesi ve 
çözümü noktasında ortak çalışmalara imza 
atıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde önemli bir 
sektör kolunu oluşturan inşaat grubu üyelerimiz 
ile Belediye Başkanımızı bir araya getirerek 
birinci ağızdan sorunları dinlemesini rica ettik. 
Bizleri kırmayarak toplantımıza gelen sayın 
başkana teşekkür ediyorum” dedi.
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”Nefes kredisi umut kaynağı olmuştur ancak işletmelerin ilave desteklere de ihtiyacı vardır”

MECLİSTE KOMİTE SUNUMLARI VE ÜYE TANITIMLARI YER ALDI

ÖZTÜRK “NEFES KREDİSİNE EN ÜST SEVİYEDE KAYNAK AKTARACAĞIZ”

Körfez Ticaret Odası Mayıs Ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan 
başkanlığında gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 
meclis toplantısında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. 

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK:

Yaptığı açıklamada nefes kredisinin önemine değinen Öztürk ''TOBB girişimi,  hazine ve 
maliye bakanlığı  ile ticaret bakanlığı desteğiyle çalışmaları başlatılan nefes kredisi için 

TOBB ve 365 oda/borsamızın kaynaklarını seferber etti.  17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecinin başladığına 
dikkat çeken Öztürk  “pandeminin yıkıcı etkilerini sürdürdüğü bir dönemde iş dünyası olarak sunduğumuz birçok talep sayın 
cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla karşılık buldu. Böylesine zor bir süreçte hibe ve nefes kredisi gibi dinamiklerin harekete geçirilmesi 
KOBİ'lerimiz için büyük önem arz ediyor. Bu dönemde üye rmalarımızın uygun maliyet ve ödeme şartlarıyla nakit ihtiyacını giderebilmek için 
körfez ticaret odası olarak biz de 2020 yılı nefes kredisinde olduğu gibi 2021 yılı nefes kredisi sürecinde de en üst seviyede kaynak aktaracağız' 
'dedi.

VERGİ VE PRİM BORÇLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VARDIR

Öztürk normalleşme ile birlikte işletmelere sağlanacak olan desteklerin çok önemli 
olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve nefes kredisi, zor 
durumda olan işletmelerimize umut kaynağı olmuştur. Salgın nedeniyle faaliyetlerini 
durdurmak zorunda kalan rmalarımızın nefes kredisinin önemli katkısı olacağını ancak 
yeni desteklere de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

2020 yılının mart ayında başlayan ve etkileri halen devam eden Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini sınırlandıran ya da kapanmak 
zorunda kalan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getiremediğine işaret eden Öztürk, “bu kapsamda talebimiz vergi ve prim borçlarının 
ötelenmesidir. Bu desteğin işletmelerimizin içinde bulundukları zorluklardan hızla kurtulmasına olanak sağlayacaktır.” dedi.  İlave desteklerin 
hayata geçirilmesini bekliyoruz körfez ticaret odası başkanı Öztürk özellikle “Yeme-içme sektörünün pandeminin başından bu yana kapalı 
olduğuna dikkat çekerek, sektördeki rmaların salgın döneminde en fazla zarara uğrayan kesim olduğunu söyledi. Öncelikli olarak kafe, 
restoran işletmelerimizin açık alanda servis yapabilecek şekilde açılması; otel ve düğün salonlarının ise açılma tarihlerinin ilan edilmesi 
sektörün faaliyetlerinin planlanması açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır' 'dedi. Ayrıca turizm ve seyahat acenteleri ile eğitim 
sektörü için de özel desteklere ihtiyaç duyulduğunu bu konunun da hızla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Öztürk pandemi süresi 
boyunca yaşanılan tüm sektörel sorunları için gerek odamız gerekse de TOBB sektörler adına her türlü girişimde bulunmuştur. Bu anlamda 
yaptıkları çalışmalardan ötürü TOBB yönetim kurulumuza teşekkür ediyor, ek destek taleplerimizin acil bir şeklide hayata geçirilmesini temenni 
ediyoruz'' dedi.

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında her ay olduğu gibi komite sunumları ve 
üye tanıtımları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Füzyon Dezenfekte markası Giray 
Faruk Esastürk, Yapı ve Kredi Bankası Körfez Şubesi Giray İnal rma tanıtımı ve 
banka avantajlarını anlattı. Komite sunumları kısmında ise 11.komite üyesi Mustafa 
Gülcan yapılandırma, stok affı ve matrah artırımı, 15.  komite üyesi Ayşe Hacet 
Aşar inşaat malzemelerindeki artışlar, 09.komite üyesi Bahattin Taş akaryakıt 
yatlarındaki artışlar, Kadın Girişimci İcra Kurulu üyesi Hazel Uzun kadın girişimciler 
kurulunun faaliyetleri, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı lojistik çalıştayı, makine 
yüksek Müh. danışman Engin Arısoy dış ticaret çalıştayı ile ilgili sunum 
gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Öztürk, yürürlüğe giren yasaya göre 
30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan 
yararlanabilecek. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması 
gerekecek. İş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız” 
ifadelerine yer verdi. 

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, oda aidat borçları da dahil 
olmak üzere; vergi, trak cezaları gibi birçok borcun taksitlendirilmesini 
sağlayan yapılandırmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu 

ÖZTÜRK “YAPILANDIRMALAR İÇİN SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS”
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Bilişim sektörü ürün ve çözümlerinin salgına karşı kullanımı sayesinde önümüzdeki 5-10 yılda beklenen geleceğin çalışma modeline geçiş 
ortalama beş yıl hızlandı. Temel faaliyetlerin uzaktan sürdürülmesine olanak sağlayan teknolojiler, dijital ekonomiye geçişi de çok daha hızlı 
hale getirdi.
Bu dönemde dijital dönüşüm yatırımlarını önceden yapan ve süreçlerinde uygulayan şirketler, faaliyetlerini daha kolay adapte etme olanağı 
buldu. Bu yatırımları yapmayanlar ise ajandalarındaki dijitalleşme yatırımlarını öne çekti.

DİJİTALLEŞME NOTU YÜKSELDİ
Peki bu sürece kadarki dönemden önce Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşüm karnesi nasıldı?

TÜBİSAD'ın 'Türkiye'nin Dijitalleşme Endeksi Raporu'na göre Türkiye'nin dijitalleşme notu, 2019'da 5 üzerinden 2,94 iken 2020'de 3,06'ya 
yükseldi. Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibarıyla geçen yıla kıyasla bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede 
hala 'ortalama' kategorisinde yer alıyor. Ancak yapılacak yeni yatırımlar, endekste yukarı sıralara tırmanılmasını beraberinde getirebilir.

SEKTÖR TL BAZINDA BÜYÜYOR
TÜBİSAD'ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 yılı pazar verilerine göre bilişim sektörü, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük 
büyüme ile 152,7 milyar TLlik hacme ulaştı. İstihdamını 143 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Sektör dolar bazında değerlendirildiğinde ise büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında daralarak 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri, TL bazında yüzde 22'lik büyüme ile 2019 yılında 56,1 
milyar TL'ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 11'lik büyüme ile 96,6 milyar TL'ye ulaştı.
Rapora göre, şirket temsilcileri önümüzdeki beş yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanları bulut teknolojisi, yapay zeka, dijital 
dönüşüm, analitik/büyük veri, siber güvenlik, eski sistemlerin modernizasyonu, blockchain, gelişen teknolojiler olarak sıralıyor.

Dijital dönüşümün hızı ve tüm alanları kapsayan yaygınlığı, bu alanda bütünlüklü bir değerlendirmeyi gerektiriyor. TÜBİSAD bu amaçla, dijital 
dönüşümün bütün farklı boyutlarını dikkate alan ve hepsini bir araya getirerek tek bir rakamla özetlemeyi hedeeyen 'Dijital Dönüşüm Endeksi' 
çalışmasını gerçekleştirdi.

DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ HIZLANDI

Hakan Göl'e göre, uluslararası pazarlara yönelirken unutulmaması gereken bir konu da sürdürülebilir bir ihracat başarısı için dinamik bir iç 
pazar olması gerektiği.

5 trilyon dolara yaklaşan küresel bilgi ve iletişim pazarında Türkiye için büyük fırsatlar olduğunu düşündüklerini ifade eden Deloitte Türkiye 
Ortağı Hakan Göl, “Özellikle istihdam ve katma değerin yüksek olduğu yazılım ve hizmet alanlarında insan kaynağımızı rekabetçi hale getirip, 
Amerika gibi büyük pazarlarda varlık gösterebiliriz” diyor.

”YATIRIMLAR ERTELENMEMELİ”

Ayrıca yazılım ve bilişim sektörünün de Türkiye'nin olumsuz etkilenen diğer sektörlere uygulayacağı tüm desteklerden yararlandırılması 
yaşamsal önem taşıyor.

Salgın ile birlikte hem kurumsal hem bireysel alanda yatırımların ve harcamaların ertelenmesinin sektörü olumsuz olarak etkilemeye devam 
ettiğine işaret eden TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, ”Bir an önce şirketlerin, KOBİ'lerin, kamunun dijitalleşme süreçlerini 
tamamlaması ve bu alana odaklanması önem kazanıyor.

''DİJİTAL LİDER''

DİJİTALLEŞME YENİ NELER GETİRECEK?

YENİ BİR KAVRAM 

Günümüzün getirdiği olağanüstü çalışma koşulları açısından bakıldığında telekom sektörü uzaktan bağlanma ve bireysel kesime olan 
hakimiyeti ile gelişme potansiyeline sahip ama bilgi teknolojileri sektörünün yatırımların azalması ve hizmet ihtiyacının da yavaşlaması nedeni 
ile süreçten olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor.

TEŞVİKLERİN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan dijitale yatırım yapan kurumlara yönelik teşviklerin artırılması özellikle de dijitalleşmeyi destekleyecek bilgisayar, tablet gibi 
donanım alımlarında, yazılım ve altyapı hizmetlerde ÖTV ve KDV'lerin yüzde 8'e indirilmesinin kurumlara gerekli desteği sunmak için iyi bir 
fırsat olacağı düşünülüyor.

Liderlerin artık dijital olarak liderlik etmesi ve kuruluşlarını dijital olarak dönüştürmeleri gerekiyor. Dijital lider, dijital dönüşümün teknolojiyle 
ilgili olmadığını, strateji, bütünsel yapı, kültür, yetenekler, süreçler ve çalışanı/müşteriyi /toplumu anlamakla bütünsel değerlendirmeyi bilen 
liderdir. Dijital lider, rekabet avantajı yaratmak ve sürdürülebilir başarı ile yaşam için teknolojiyi kullanarak dijital dönüşümü sağlayan ve dijital 
yaşamı sürekli kılar.

Krizlerin de en büyük etkisi bilişim sektörüne oluyor çünkü bu olağanüstü durum hangi sektörleri temelden olumsuz etkilediyse, o sektöre 
hizmet veren yerli yazılım ve bilişim şirketlerini de aynı boyutta olumsuz etkiledi” diyor.

Dijital liderler;
 Teknolojiyi etkin kullanan,
 Veriye dayalı analizleri kullanarak verilerle işi yöneten,
 Hedef yerine vizyon belirleyen,
 Çalışan, müşteri ve toplum bazlı strateji geliştiren,
 Eylemleri iyi planlayan, aksiyona döndürebilen,
 Sonuçlara odaklanan liderlerdir.

 Evden çalışma sistemleşecek.
 Veri bazlı çözümlere yatırım yapılacak.
 Alternatif üretim yolları aranacak.
 Tedarik zinciri farklılaşacak; olası problemler için daha etkili 
algoritmalar üretilecek.
 Bilgi alınan kaynakların değeri ve önemi artacak.
 Sosyal medyada yansıyan kitlelerin düşünce biçimleri 
stratejik veri haline gelecek.
 Mal ve hizmet üreten bütün sektörlerde otomasyona gidiş 
hızlanacak.

Sektör temsilcilerine göre, dijitalleşme ile birlikte bilişim; sağlık, nans, eğitim ve üretim gibi birçok sektörle etkileşimli ve birlikte çalışılması 
gereken bir sektör. Olumsuz etkilerin yaşanmaması adına tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması gerekiyor.

DİJİTAL LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
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Marmara Denizi'nde 'ekolojik yıkım': Müsilaj (deniz salyası) nedir? Çözüm 
için ne planlanıyor?

Bakan Kurum, tersanelerde temiz üretim tekniklerini yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak, tersanelerin deniz ile doğrudan temasta olan gemi 
inşa ve bakım merkezleri olduğunu ve bu noktalarda daha çevreci teknikler kullanılarak olası deniz kirliliklerinin önüne geçeceklerini bildirdi.

Marmara'ya deşarj yapan arıtma tesislerinde de döngüsel ekonomi ilkelerine uyulacağını, suyun yeniden kullanımının destekleneceğini 
belirten Kurum, “Suyumuzu ne kadar geri kazanırsak, Marmara'ya o kadar az su deşarj etmiş oluruz. Bu manada tüm tesislerimiz de gerekli 
sistemleri kuracak. Finansal desteklerle tesis dönüşümünü hızlandıracağız. Atık su oluşumunun azaltılması için gerekli tüm temiz üretim 
teknik ve teknolojilerini hızlıca hayata geçireceğiz.” ifadesini kullandı.

OSB'lere verdikleri tarih içerisinde tesisleşmesini gerçekleştirmedikleri takdirde, her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir 
şekilde uygulayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Bakan Kurum, fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımının aşamalı olarak azaltılacağını, organik temizlik 
ürünlerinin teşvik edileceğini dile getirerek, 

Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na ilişkin, "Bakanlığımız 
tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atık 
su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 
91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak." dedi.

Bakan Murat Kurum, arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımının artırılacağını ve destekleneceğini, temiz üretim 
teknikleri uygulanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran'dan itibaren 7/24 
esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle 
tamamen temizlenmesine başlanacağını bildirdi. 

Sadece ülke değil, bütün dünyada su kaynaklarının iklim değişikliğinden önemli oranda etkilendiğini aktaran Kurum, bu nedenle arıtılan 
suların geri kazanımının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

”Marmara Denizi'ne gemilerin atık sularının boşaltılması önlenecek”

Marmara Belediyeler Birliğince Kocaeli'de düzenlenen ve Marmara Denizi'ne 
kıyısı olan illerin büyükşehir ve belediye başkanları, valileri, vali vekilleri ile 
bazı milletvekillerinin hazır bulunduğu "Marmara Denizi Eylem Planı 
Koordinasyon Toplantısı"na katılan Bakan Kurum, 22 maddeden oluşan 
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Kurum, bu kapsamda, ülkede hali hazırda yüzde 3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranını 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 
yılında ise yüzde 15'e çıkarma hedende olduklarını söyledi.

“Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi 
hızlandırılacak.” diyen Kurum, arıtma tesislerini nasıl yapacaklarına dair standartları, yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte tüm 
OSB'lere vereceklerini kaydetti.

“Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için TBMM'de, milletvekillerimizle birlikte kamu-özel sektör iş 
birliği modelleri hayata geçireceğiz. Bu konuda kanuni düzenlemelere giderek, atık su arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerine Bakanlık 
olarak verdiğimiz destekleri artıracak adımları atacağız. Marmara Denizi'ne gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç 
ay içerisinde düzenleme yapılacak. Şu anda da arıtmadan da denize bırakamıyorlar ama arıtma tesislerinin kalitesinin ve cinsinin de 
incelendiği bir süreçte bu düzenlemeyle birlikte Marmara Denizi'ne giriş yapan gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine 
veya atık kabul tesislerine vermelerini sağlayacağız. Bu kapsamda yerel yönetimlerimizle birlikte gemilerin takibini sıkı bir şekilde yapacağız. 
Denetimlerimizi artıracağız.”

Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturacağız

Eylem planında yer alan maddelerle ilgili detaylı bilgi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. 
Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki 
denetimler, uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak. Tıpkı Kentsel 
Dönüşüm projelerimizde yaptığımız gibi, 3 boyutlu modellemeyle meteorolojiden kirlilik yüklerine kadar çok sayıda veriyi içeren Marmara 
Denizi'nin dijital ikizini oluşturacağız. Marmara'nın tüm kirlilik kaynak ve yoğunluklarını detayları göreceğiz. Bu bölgelerdeki değişimleri anlık 
olarak takip edeceğiz. Nerede bir kirlilik söz konusuysa da anlık müdahale edeceğiz. Sadece bugün değil, ileride Marmara Denizi'nde 
yaşanabilecek muhtemel olumsuz senaryonlar durumunda, erken müdahale imkanına kavuşmuş olacağız.”
“1 yıl içinde Marmara Bölgesi'nin tüm illerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz”
Bakan Kurum, Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı'nın üç ay 
içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacağını belirtti.
Denizlerde oluşan plastik gibi katı atıkların, deniz çöplerinin yüzde 90'ının karasal kaynaklı olduğuna işaret eden Kurum, "Yani evlerimizde, 
sanayimizde üretilmektedir. Biz karada etkin olarak atıkları topladığımızda zaten denize girişleri önlenmiş olacak. Bu manada, 1 yıl içinde 
Marmara Bölgesi'nin tüm illerinde, ilçelerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz ve atıklarımızı bu manada karada toplayarak, ayrıştıracağız, 
ekonomimize de istihdamımızı da katkı sağlamış olacağız. İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri 
yaygınlaştırılacağız. Böylelikle sulamada kullanılan su miktarını azaltacağız, dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi'ne ulaşmasını 
engellemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız"
Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarda, dere yataklarında yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturarak kirliliğin denize ulaşmasının 
önleneceğini belirten Bakan Kurum, "Zeytin karasuyu ve peynir altı suyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi de önemli. Bunun için atık su azaltımını 
gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler yapılmasını zorunlu hale getireceğiz." dedi.

"Tıpkı Sıfır Atık Projesi'nde olduğu gibi, uygulamaya belediyelerimiz ve kurumlarımızdan başlayarak; kentsel temizlik ve benzeri işlemlerde 
hem insanımızın sağlığına zarar veren hem de Marmara Denizi'ne akan tüm zararlı maddelerin kullanımını aşamalı olarak azaltıyoruz.
 Önce kurumlarımızda organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız. Bakanlık olarak, gerekli nansal desteği 
sağlayacağız." ifadesini kullandı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla 
Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve 7 ili kapsayan Büyük Deniz 
Temizliği Seferberliği farkındalık etkinliği Kocaeli'ndeki 
temizlik seferberliği Tütünçiftlik sahilinden başlatıldı. Etkinliğe 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başta olmak üzere Körfez Belediye 
Başkanı, Körfez Kaymakamı, Kurum Müdürleri, Oda 
Başkanları, STK temsilcileri, dalgıçlar, sporcular, öğrenciler ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

KÖRFEZ TİCARET ODASI

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KTO kadın icra 
kurulu üyeleri Ayşe Hacet Aşar ve Ebru Korkmaz'ında katıldığı 

etkinlikte konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ''Toplumun bütün kesimleriyle bugün beraberiz. 
Dalgıçlarımız şu an temizlik yapıyor ve 12 ilçemizde de şuanda öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız 
sahillerde temizlik yapıyor ve bilinçlendirmelerimize devam ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuyla ilgili atmış olduğu önemli adımlarla birlikte ciddi bir 
kapasite sahibiyiz. 24 aracımız denizde müsilaj çalışmalarına devam ediyor, ayrıca emir ve 
talimatlarınızla gerekli hazırlıklara başladık, acil eylem planı hazırlıklarına da süratle devam ediyoruz. Bu 
çevre felaketini hep beraber, birlikte çalışarak en güzel şekilde sonuçlandıracağımıza dair inancımızı bir 
kez daha ifade ediyorum. Sizlerin önderliğinde ve liderliğinde inşallah daha güzel bir Marmara'da 
birlikte oluruz. Bilim, teknoloji ve sanayi üssü Kocaeli'den sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi. 

 

“MÜSİLAJ” FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

AK DEPOLAMA SAN.İNŞ..VE DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

USTA PERSONEL ÇELİK KONSTR.İHT.İHR.SAN.VE 
TİV.LTD.ŞTİ

BİVAK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SEFİRPACK TEK. AMB.MEDİKAL MAK.İMAL.İTH. 
İHR. LTD. ŞTİ.

MUHAMMED HASAN ÖZER 321REC FİLM

RMZ NAKLİYAT BETON MADENCİLİK TURİZM 
TEKSTİL LTD. ŞTİ.

İSNET BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARE LTD.ŞTİ.

HAKMAR MAĞAZACILIK LTD. ŞTİ. KÖRFEZ BATI 
ŞUBESİ

MAHMUT MAĞOŞ  MAĞOŞ İNŞAAT TAAH. 
TİCARET

ULB MÜH.MEK.ELEKT.İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.

ORİGİNTR DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİC.PAZ..LTD. 
ŞTİ.

KRM41 YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ

FURAH İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.

NDA ANALİTİK ÇÖZÜMLER SANAYİ VE DIŞ TİC. 
LTD. ŞTİ.

DRY LOJİSTİK DEPOLAMA PAZARLAMA SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.

FYO FERHAT YILMAZ VE OĞULLARI DAY.TÜK. 
MALL.PAZ. LTD. ŞTİ.

TK TARIM KREDİ PAZ.A.Ş. KOCAELİ T.ÇİFTLİK 
MARKET ŞB.

BEDİRHAN YILMAZ VESSA DIŞ TİCARET

HELİN DOĞA SÜZER YILMAZ VESSA DIŞ 
TİCARET

BOZOKLAR KİMYA MAKİNA SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.

SERKON KALİTE MÜHENDİSLİK SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.

TEPECİK TEMİZLİK VE DANIŞMANLIK 
HİZM. TİC.LTD.ŞTİ.

KATSAN TEKNİK YAPI VE ZEMİN 
LAB.SAN.LTD.ŞTİ.

BAEN KİMYA İNŞ.NAK.DANŞ.SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.

ART BORULAMA MEK.İNŞ.HURDA SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.

PALBA GİRİŞİM KOZMETİK LTD.ŞTİ.

CEKA HAYVANCILIK VE TARIM GIDA 
TİC.LTD.ŞTİ.

AYHAN AKDAĞCI -SİGORTA 
ARC.HİZM.KÖRFEZ ŞB.

GNY NALBURİYE KIRTASİYE TEMİZLİK 
MADD.LTD.ŞTİ.

EKREM POLAT PLATO YAPI İNŞAAT

MURAT BAYHATUN YASİN İLETİŞİM

VRL TAŞIMACILIK LOJİSTİK LTD.ŞTİ.

NUH GAYRİMENKUL İNŞ.A.Ş.

GAZİ OĞLU BEDİR ÇİFTLİĞİ A.Ş.

ALİZ GIDA TARIM HAYV.SANAYİ TİC. 
LTD. ŞTİ.

GLOVİS REKLAM LOJ. İNŞ. OTO YED. 
PARÇA LTD. ŞTİ.

VİLDAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI SAN. 
VE TİC.  LTD. ŞTİ.

Fİ ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜH. HİZM. 
TİC. LTD. ŞTİ.

ÇAĞDAŞ AMBALAJ OLUKLU 
MUK.KUTU VE MAT.LTD. ŞTİ.

FATMA ŞAHİN SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. 
LTD. ŞTİ.

RASİM YILDIZ / YILDIZ YAPI

AKTEK LOJ.METAL OTO YEDEK PARÇA 
İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

İNŞ.DEKORASYON VE TİC.LTD.ŞTİ.

MNG KARGO A.Ş.YARIMCA MİNİHUB 
ŞB.

ZM BATUR YAPI 

Mart Nisan Mayıs
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