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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan KTO'ya Ziyaret
 TOBB Başkanı Rıfat Hisacıklıoğlu Kocaeli programı kapsamında Körfez Ticaret Odası'na ziyaret 

gerçekleştirdi. Ziyarette KTO oda organ üyeleri hazır bulundu. Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve oda organ üyelerinin karşılamada hazır 

bulunduğu ziyarette KTO kadın girişimcileri Hisarcıklıoğlu'na çiçek takdim ettiler.

Beyaz 5 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Hayrullah Beyaz

“Yapabileceğinin en iyisini yap ilkesi ile çalışıyoruz.”

Dijital Türkiye Platformu'nun dijitalleşme
yolunda Türkiye 2021 raporu açıklandı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN KAYBEDECEK VAKİT KALMADI

Körfez Ticaret Odası
e-ihracatta TurkishExporter ile
işbirliği yaptı
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BAŞKANDAN

Değerli Körfez Vizyon Gazetesi Okuyucuları,
Odamız süreli yayını olan Körfez Vizyon Gazetesi aracılığı ile hepinizi yönetim kurulumuz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum…

Değerli Okuyucular;

Devletlerden kurumlara, büyük endüstri kuruluşlarından küçük işletmelere, küçük topluluklardan bireylere kadar ekonomik ve sosyal tüm 
ezberler bozuldu. Sağlığımızı korumaya yönelik bildiğimiz bütün önlemler çöpe gitti.

Sadece ekonomik boyutta değil, yaşamının tüm temel değerlerini etkileyen, sosyolojik, psikolojik, bireysel hayat, aile hayatı, sosyal yaşam gibi 
bütün boyutlarıyla insanlık tam bir altüst oluş yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. 

Kaçınılmaz olarak yeni üretim, tüketim ve lojistik alışkanlıkları da oluştu. Biz de Körfez Ticaret Odası olarak bu süreci izledik, öğrenmeye, 
anlamaya çalıştık. tüccarımızın “Yeni Normal” ile temas kurması noktasında üzerimize düşen sorumlulukları maksimum seviyede yerine 

getirmeye çalışıyoruz. 

Biz Körfez Ticaret Odası olarak yönetimden bütün çalışanlarımız ve organlarımıza kadar bu sürece azami bir katkı vermeye çalıştık. İlk 
günlerdeki şoku atlattıktan sonra bakanlıklarımızla Valiliğimiz başta olmak üzere yerel otoriteyle üyelerimiz arasında sürekli bir köprü olma 

görevini yerine getirdik. 

Adeta 7/24, hafta sonu, tatil demeden... Bu dönemde üyelerimiz adına birçok yeni projeyi hayatı geçirdik, önlem aldık, eğitim serileri başlattık, 
uygulama yaptık. Bütün bunları ilerleyen sayfalarımızda ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. 

Kamu otoritesi bu dönemde hassasiyetlerimizi gözeterek sürekli bir diyalog ve anlayışla çözüm noktasında yanımızda oldu ve olmaya devam 
ediyor. 

Pandemiyle geçen dönem bizim için de çok zor bir dönem oldu. Bu nedenle yaptıklarımızın tarihe yazılı bir not olarak düşülmesi adına, 
pandemi döneminde dijital olarak yayınladığımız gazetemizi sizlere ulaştırıyoruz. 

Mümkün mertebe tüm sektörlerimizin ve tüm üyelerimizin bu konudaki günlük temel sorunlarını çözebilme adına odadaki çalışma 
arkadaşlarımız da fevkalade özverili bir çalışma süreci geçirdiler. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 

Temel birtakım konuların çözümü noktasında da yine Ankara'yla çok yakın çalıştık. Hem çatı kuruluşumuz TOBB hem de yine ilgili bakanlıklar 
nezdinde, sorunlarımızın hepsine çare bulunmasa bile belirli ölçülerde çözüme kavuşturulması gereken konularda sürekli bir diyalog içinde 

olduk ve olmaya da devam edeceğiz…

Eylül Ayı Körfez Vizyon Gazetemizi siz değerli okuyucularımızın beğenisine sunuyor,

Bu duygu ve düşünceler ile 2021'in Covid-19'u hayatımızdan çıkaracağımız bir yıl olması umuduyla hepinize sağlıklı günler diliyorum.

Recep ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KÖRFEZ TİCARET ODASI 
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Özellikle beni en çok sevindiren konu; farklı eğitim toplantılarımızın, farklı tematik konulardaki toplantılarımızın normal zamanlardaki 
toplantılardan, konvansiyonel, klasik toplantılardan çok çok daha fazla ilgi görmesi.

KÖRFEZ TİCARET ODASI

Son bir yıldır ekonomik ve sosyal tüm aktiviteler Covit-19 pandemisinin gölgesinde sürdürülürken Körfez Ticaret Odası olarak bizde bu süreç ile 
ilgili olarak son derece yoğun bir faaliyet döneminden geçiyoruz. Bunların birçoğu stratejik ve çözüm odaklı vizyoner faaliyetlerden oluşuyor.

MECLİS BAŞKANINDAN

Değerli Körfez Vizyon Okuyucuları,

Bu süreçte Başta Meslek Komitelerimiz olmak üzere sektörlerimizin ihtiyaçlarını belirlemek adına, Genel Sekreterliğimiz ile birlikte 
sektörlerimizle iç içe olduk. 

Muhtelif toplantılarda bir araya geldik. Sektör konuları, sektör sorunlarını hızlı ve dinamik bir şekilde neticeye ulaştırabilme gayreti içinde 
olduk. Sanki hayat durmamış gibi hayatın normal akışından çok daha dinamik bir şekilde o ilk günlerin şokunu ve zorluklarını atlatabilme 

adına teknolojiyi de çok yoğun kullanarak çalışmalarımızı sürdürdük.

Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile mücadelemiz çok daha bilinçli ve sonuç alıcı olmak zorunda. Çünkü salgın hepimizin bildiği ve yaşadığı 
gibi tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte sürüyor. Bu nedenle çok daha dikkatli, çok daha sorumlu davranmalıyız. Ülkemizi düşünerek, 

arkadaşlarımızı, dostlarımızı, ailelerimizi düşünerek kendimize dikkat etme ve koruma noktasında bunu yapmamız şart. 

 Bu konuda biz de bu heyecanı ve bu talebi gördükçe imkânlarımızı ve farklı farklı konu başlıklarındaki çalışma alternatierimizi artırıyoruz. 
Yeni neslin iletişim ve eğitim anlayışı açısından da bu bence çok önemli. 

Yeni bir sayıdan tüm üyelerimiz ve okuyucularımıza merhaba diyor, hepinizi şahsım ve meclisimiz adına saygıyla selamlıyorum.

Nihayetinde böylesine ağır bir sürecin daha büyük bir hasar ve zarar yaşamadan atlatılabilmesinin sorumluluğunu sadece işverene, sadece 
sanayiciye bırakarak halledemeyiz. Herkes bu sorunun bir parçası olduğunu bilerek ve sorunu önlemeye katkı sunacak bir hayat düzenini 

kurarsa savaşı ancak bu şekilde kazanabiliriz. 

Ben umutluyum ve gelin yeni yılda salgına karşı yapmamız gereken her şeyi yaparak bu umudu büyütelim. 2021'in Covid-19'u hayatımızdan 
çıkaracağımız bir yıl olması umuduyla sağlıklı günler diliyorum.

Güngör Ayhan

MECLİS BAŞKANI
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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 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.

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

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

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.

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.

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. 
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KONUŞMALAR VE SUNUMLAR İLE DOLU BİR MECLİS TOPLANTISI OLDU

Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan 
Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı 16 ay sonra ilk kez yüz yüze 

gerçekleştirildi.

MECLİS TOPLANTISI SONRASI YEMEKTE BULUŞTULAR

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında bilgilendirme sunumu yapan TOBB Kocaeli 
il odaları akademik danışmanı Mehlika Akay Kocabaş Kocaeli'nin ekonomik verilerini 

meclis üyeleri ile paylaşırken Kocaeli'nin avantajlı ve dezavantajlı konuları detaylı 
olarak oda organ üyeleri ile paylaşıldı. Meclis toplantısında ayrıca Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah 
Köktürk selamlama konuşması yaparken, KTO Kadın İcra Kurulu Üyesi Ayşe Hacet 

Aşar'da gerçekleştirilen el emeği ürünlerin satışı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan 
Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı 16 ay sonra ilk kez yüz yüze 

gerçekleştirildi. Meclis öncesi kokteyl ile başlayan meclis toplantısı sonrası oda organ 
üyeleri yemekte buluştu. 

Meclis toplantısında oda faaliyetleri ve ülke gündemine değinen Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Recep Öztürk '' Yaklaşık 1,5 yıldır gündemimiz belli. Bir virüs bizlere gündem 

oldu ve gündemin içinden nice gündemler yarattı. Özellikle bazı sektörlerimiz için 
çok zorlu bir süreç olurken bazıları için fırsat oldu yeni yollar açtı.  Büyüme ve ihracat 

rakamları bunun en iyi göstergesi. Ama özetle tüm dünyaya ders oldu. İnşallah bu 
dersten payımıza düşenleri alır ve önümüze bakabiliriz. Bildiğiniz üzere 17 günlük 

tam kapanmanın ardından 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmeye geçtik. 
Temmuz itibari ile de inşallah normal çalışma düzenine geçeceğiz. Ve inşallah tüm 

vatandaşlar olarak sorumluluğumuzu yenine getirip bu Koronavirüs illetinden 
kurtulmuş olacağız' 'dedi.

Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis toplantısı 16 ay sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilirken, meclis toplantısı sonrası oda organ 
üyeleri yemekte buluştu. Keyii bir ortamda geçen yemekte Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 

oda organ üyeleri ile birebir sohbetler gerçekleştirdi.

ÖZTÜRK '' PANDEMİ BAZI SEKTÖRLER İÇİN ZORLAYICI BAZI SEKTÖRLER İÇİN 
FIRSAT OLDU''

KÖRFEZ TİCARET ODASI İLK YÜZ YÜZE MECLİS TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

KÖRFEZ TİCARET ODASI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI
Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni kurban 
bayramının 2. günü saat 11.00'da yapıldı. Oda binasında gerçekleşen 
bayramlaşma programında Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim, 
meclis üyeleri ve kent protokolü hazır bulundu

 
ÖZTÜRK: ''ÜYELERİMİZİN VE HALKIMIZIN KURBAN BAYRAMINI KUTLUYORUM''
Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk “Her 
zaman bu mutlu günlerin coşkuyla kutlandığı hatırlatılarak, “Türk halkı dini 
ve milli bayramlarda yaşanan coşkuyu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Gelenek 
ve göreneklerine bağlı olan halkımız her zaman birlik ve beraberlik havası 
içinde bayram mutluluğunu bir arada yaşamayı başarmıştır. Türk halkının bu 
bağlılığını, ülkesine ve milli değerlerine olan sevgisini bozmayı kimse 
başaramamıştır. Bu bayram ve bundan sonraki bayramlarda da aynı birlik ve 
beraberlik içinde coşkuyla dolu olarak kutlamaların yapılmasını diliyoruz. Bu 
anlamda yönetimdeki arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve tüm halkımızın 
Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, mutluluk dolu huzur dolu 
nice bayramlar diliyorum” dedi.

Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliğini bu yılda 
sürdüren Körfez Ticaret Odası'nda bayramın ikinci günü bir araya gelindi. 
Yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma 
etkinliğinde ilçe STK'ları ve siyasi partileri katıldı. Bayramlaşma töreni saat 
11.00-12:30 saatleri arasında devam etti. Körfez Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Öztürk, konuklarını odasında ağırladı ve sohbet etti.
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GÜNDEM YOĞUNDU

dönem stratejik plan, Temmuz ayı meclis toplantısı üye tanıtımı, Temmuz ayı 
meclis toplantısı komite sunumu gündem maddelerini oluştururken. Bayram 
sonrası pandemi tedbirlerine de dikkat edilerek üye ziyaretlerinin

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı komite toplantıları yüzyüze gerçekleştirildi. 
Yapılan toplantılarda pandemi sonrası normalleşme kapsamında yapılacak 
çalışmalar detaylı olarak görüşüldü.

Körfez Ticaret Odası komite toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda 
komite üyeleri ile gündem maddeleri teker teker görüşüldü. Gündem 
maddelerinde üye ziyaretleri, komite üyeleri oryantasyon programı, 
akademik danışmanımız ile yürütülen algı ve bilinirlik çalışmaları, yeni 

Nakliye komitesi ile yapılan toplantıda sektör sorunları detaylı olarak 
konuşulurken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazılmak üzere belli 
konular ele alındı.  ADR'si olmayan araçların muayene istasyonlarında 
yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere; Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) sorunları, Kuzey Marmara özel 
köprülerinde araçların OGS ve HGS borçları nedeni ile yaşanılan sorunlar detaylı olarak konuşularak TOBB'a yazılmak üzere notları 
alındı.

Körfez Ticaret Odası inşaat komitesinde gündeme ek olarak Körfez 
Belediyesi ruhsat ve iskân çalışmaları, laboratuvar işlemleri, bayram 
sonrasında ilgili kurumların katılımı ile toplantılar organize edilmesi ve 
istişare toplantılarının arttırılması görüşüldü.

KÖRFEZ TİCARET ODASI TEMMUZ AYI KOMİTE TOPLANTILARI YAPILDI

İNŞAAT KOMİTESİNDE RUHSAT, İSKÂN VE LABRATUVAR İŞLEMLERİ 
GÖRÜŞÜLDÜ

başlatılmasına karar verildi. 

NAKLİYE KOMİTESİNDE ADR VE U-ETDS SORUNLARI KONUŞULDU

KTO KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU'NDAN AMİGURİMİ BEBEK 
LANSMAN TOPLANTISı

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu yaptıkları çalışmalar ile 
ses getirmeye devam ediyor. Son olarak KTO gıda komitesi ile işbirliği 

içindeki yaptıkları çalışma ile ilçedeki kadın girişimcilerin ev ekonomilerine 
katkı sunmaya başladılar.

AMAÇ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ARTTIRMAK
Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri tarafından yürütülen proje 

kapsamında Körfez ilçesinde yaşayan ve amigurimi bebek yapımı ile 
ilgilenen kadın girişimciler tarafından üretilen bebekler KTO üyesi ve gıda 

komitesi üyelerinin marketlerinde satışa sunulmaya başlandı. Hiçbir kâr 
amacı taşımadan sadece gönüllülük esası ile marketlerde satışı yapılan 

çalışma ile hem kadın girişimciliği desteklenmiş olacak hem de farkındalık 
yaratılmış oldu

TANITIM TOPLANTISI İLGİ GÖRDÜ
KTO Mustafa Efe Konferans Salonunda pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı 

sayıda misarin katılımı ile gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Körfez 
Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman 

Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sergülen Kurt, Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Başkanı 

Ramazan Tuna, Körfez Kaymakamlığı daire müdürleri, Siyasi partilerin kadın 
kolları ve oda organ üyeleri katıldı.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI SÖĞÜT “KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLÇEDE SES GETİRİYOR”
Tanıtım toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ilçemizde kadın girişimciliğini 

arttırmak, farkındalık yaratmak ve kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sunmak amacı ile belediyemiz 
ile işbirliği içinde süreci götüren KTO kadın icra kuruluna ve Körfez Ticaret Odası'na teşekkür 

ediyoruz. Yaptıkları çalışmalar ile ilçemize renk geldi” dedi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK “KADIN İCRA KURULU VE GIDA KOMİTEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

UZUN “AMACIMIZ PROJEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI”
Amigurimi bebek tanıtım toplantısında kadın icra kurulu adına konuşan icra kurulu üyesi Hazel Uzun 

“KTO kadın icra kurulu olarak uzun zamandır emek verdiğimiz projemizin en önemli aşamasına 
gelerek kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sunmaya başladık. Umuyoruz kadınlarımızın heyecanı 

hep bugün ki hali ile devam eder, biz kadın icra kurulu olarak yaptığımız projelerin sürdürülebilir olmasını sadece ilçemizde değil tüm 
Türkiye'ye örnek olmasını hayal ediyoruz. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen oda başkanımız Recep Öztürk'e, Körfez Belediye 

Başkanımıza, gıda komitemize ve tüm kadın girişimcilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Tanıtım toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren KTO başkanı Öztürk '' göreve geldikleri günden bu 
yana kadın girişimciliğini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile pek çok çalışmaya imza atan 

kadın icra kuruluna gıda komitemiz ile ilçemiz adına çok güzel bir işe imza attılar. Her iki oda organ 
üyemize teşekkür ediyorum, umuyorum aynı heyecanla pek çok güzel çalışmaya imza atarsınız'' dedi.
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ÖZTÜRK “AŞI KONUSUNDA BİLİNÇLENMELİYİZ”

KTO MECLİSİNDE ÖZTÜRK'TEN AŞI ÇAĞRISI

KTO Temmuz Ayı meclis toplantısına Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi 
Grup Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu, Kocaeli Vergi Dairesi Birim Müdürü Gülşen Erdoğan katıldı. Vergi 

Dairesi Başkanı Osman Eşgin'in selamlama konuşmasının ardından Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu 7326 
Sayılı Kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantıya serbest muhasebeciler ve Mali Müşavirler ve 
Odası Körfez Temsilciliğinden pek çok muhasebeci ve mali müşavir katılırken toplantı soru cevap kısmının 

yapılması ile son buldu. Meclis toplantısında ayrıca Kazakistan Çimkent Şehri Atameken Girişimciler Odası 
Direktörü Kabishtayev Nurlan Orynbasarovich – Kazakistan da yatırım ve iş fırsatları hakkında sunum yaptı.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 7326 SAYILI KANUN SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOBB TOPLANTISINDA ODA OLARAK PEK ÇOK KONU İLETTİK

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan 
Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman 

Esgin'de katılarak 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan 

Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman 
Esgin'de katılarak 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 
Toplantıda Temmuz Ayı faaliyet raporunu anlatan KTO Başkanı Recep Öztürk aşı 

konusuna dikkat çekti.

Öztürk konuşmasında “İki yıla yakın süredir devam eden salgın sürecinde vakaların 
azalması ile birlikte geçen aydan itibaren yüz yüze gerçekleştirdiğimiz meclis 

toplantımızı bu ay da ne mutlu ki yüz yüze yapabiliyoruz.'' Umuyoruz artan vaka 
artışları tekrar bir kapanmayı gerektirmez.  Bu anlamda hem tedbir, mesafe ve 

maske konusunda daha hassas olmalı hem de aşı olma konusunda hem bireysel 
olarak hem de çevremizdekilerin bilinçlenmesine destek sunmalıyız diye düşünüyor, 
ekonomiden günlük hayatımıza ve iş hayatlarımıza yansıyan bu olumsuz sürecin bir 

an önce bitmesini temenni ediyor herkese sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz 
Bölgesi Oda ve Borsa Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında ilettikleri konulara 
değinen Öztürk “Dijital takografın ilçe odaları tarafından verilmesi. Adres değişikliği, şube açılışı, isim 

değişiklikleri, Merkez nakli gibi konularda harçların ve verginin çok fazla olduğu, Nace kodlarının 
genişletilmesi, İş deneyim belgeleri, esnaf tacir ayrımı,  yapı denetim rmalarında ilçe bazında 

değerlendirme yapılması veya km sınırı konularak havuzdan iş alması konuları konuşuldu. Ayrıca sanayi 
sitelerinin kurulumundaki gerekli olan evrak ve işlemlerin uzun sürmesi, meslek liselerinde odaların daha 

çok rol almasını, yemek şlerindeki rmaların komisyonlarının çok olması gibi konuları oda ve borsalar 
olarak ileterek detaylı görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.

 

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ'NDEN KTO'YA ZİYARET
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Körfez Vergi Dairesi Müdürü 
Dursun Kaçar ve Kocaeli Vergi Dairesi başkan yardımcıları Körfez Ticaret 
Odası'na 7326sayılı sayılı kanun ile alakalı bilgilendirme sunumu yapmak 
amacı ile ziyarette bulundular.

Körfez Ticaret Odası'na yapılan ziyarette Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı osman 
Eşgin bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun ile ilgili amaç, kapsam ve hükümler ile hangi 
kurumları kapsadığı ve bu kanunun avantajlarını oda yönetimi ile paylaştı. 
Yapılan bilgilendirme için teşekkür eden Öztürk bilgilendirme için 
teşekkürlerini sunarken ziyaret sosyal mesafe kuralları kapsamında çekilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Şenol, 
Ahmet Kırcı, Fatih Uykun, Fatih Fidan ve Mustafa Gülcan'in hazır bulunduğu 
ziyarette Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin “Körfez Ticaret Odası 
ilimizin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri. Her zaman yetki ve 
imkânımız dâhilinde kurumsal işbirliği ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı 
yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz” derken, KTO Yönetim Kurulu 
başkanı Recep Öztürk Ziyaretleri nedeniyle Kocaeli Vergi Dairesi'ne teşekkür 
etti.

7326 SAYILI KANUN ANLATILDI
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İlimtepe Hayvan pazarı alanında düzenlenen etkinliğe Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Recep Öztürk, TEMA İl Temsilcisi Nermin Tol, Körfez Tema İlçe 
Sorumlusu Fatih UYKUN, İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Belediyesi yetkilileri ve çevre gönüllüleri 
katıldı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi e aynı zamanda TEMA Körfez sorumlusu Fatih Uykun 
düzenlenen etkinlik ile ilgili ''Çevremizi Temiz Tutalım, Ormanlarımızı Koruyalım” sloganıyla İlimtepe 
Hayvan Pazarı alanında ''Çevremizi temiz tutalım, ormanlarımızı koruyalım' 'farkındalık 
organizasyonumuzu gerçekleştirdik maalesef Yangınların  çoğunluğunun nedeni insanlardır. Birçok 
ülkede  çıkan yangınların %85 kadarı insan faaliyeti sonucunda başlıyor. Ormanlık alanlara fırlatılan 
cam şişeler, Güneş'ten gelen kavurucu ışınları tek bir noktada toplayarak (’lensleme’ etkisi göstererek), 
çalı çırpıyı tutuşturabilmekte ve yangınları başlatabilmektedir. 

Körfez Ticaret Odası Kocaeli Tema İl Temsilciliği, Körfez Tema İlçe 
Sorumluluğu ve Körfez Belediyesi organizasyonunda son zamanlarda 
yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik 
düzenlendi.

KTO VE TEMA KÖRFEZ SORUMLULUĞUNDAN ANLAMLI ETKİNLİK

İlimtepe Hayvan pazarı alanında düzenlenen etkinlikte çevremizi temiz 
tutalım, ormanlarımızı koruyalım sloganı ile hem ormanlık alana fırlatılan ve 
yangına neden olan cam şişeler ve çöplerde toplanarak soruna dikkat çekildi.

ORMANLARDAKİ ÇÖPLER YANGINA SEBEP OLUYOR

TEMA KÖRFEZ SORUMLUSU UYKUN '' YANGINLARIN %85'İ İNSAN 
FAALİYETİ SONUCU ÇIKIYOR

Açıklamalarına devam eden Uykun “Ormanlık alana atılan sigara izmaritleri   bazı çöpler yangınların 
başlamasına neden olabilir.  Plastik atık gibi bazı maddeler yangında çıkan rüzgarlar ve yoğun hava 
akımı ile   uzak mesafelere  yangınları taşıyabilir. Doğayı seviyoruz onda huzur buluyoruz fakat 
yaktığımız mangal getirdiğimiz atıkları doğaya bırakmamalıyız.” dedi.

ÖZTÜRK “KTO TEMA İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEKTİR”
 Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep ÖZTÜRK “Körfez Ticaret Odası ile TEMA Körfez sorumluluğu olarak 
çok güzel işbirlikleri gerçekleştirdik. Öncesinde eğitim komitesinin TEMA gönüllüsü komite olması, 
misarler adına TEMA üyeliği gibi çok güzel farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile de bu çalışmalara katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi. 

İstişare toplantısında kadın girişimciler kurulu adına söz alan Ayşe Hacet Aşar 
Hisarcıkloğlu'na proje detaylarını anlatarak projenin tamamen bir gönüllülük 
projesi olduğu hiçbir kar amacı taşımadan marketlerde satışlarının yapıldığını 

projenin tek amacının kadın girişimciliğinin arttırılması olduğunu vurguladı. 
Program sonrası kurul üyeleri Hisarcıklıoğlu'na üretilen bebeklerden armağan 

etti.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında oda organ üyeleri pek çok sorunu 
Hisarcıklıoğlu'na iletme fırsatı bulurken, TOBB başkanı iletilen her sorun ile 

yakından ilgilendiklerini dile getirdi. İstişare toplantısında dile getirilen konular 
arasında lojistik ile ilgili yaşanılan sorunlar, Adres değişikliği, şube açılışı, isim 

değişiklikleri, Merkez nakli gibi konularda harçların ve verginin çok fazla 
olduğu konusu, yapı denetim ve labratuvarlar sorunları yer aldı.  Ayrıca üretim 

maliyetlerindeki artışların sektörlere zararları, yemek şi komisyon 
oranlarındaki artışların sektöre verdiği zararlar, eğitim sektörünün pandemide 

yaşadığı sıkıntılar, Tekstil ve mobilya ürünlerinin Kocaeli Gümrüklerinde 
ithalatının yapılmaması konuları Hisarcıklıoğlu'na iletildi. 

SORUNLAR BİREBİR ANLATILDI

 TOBB Başkanı Rıfat Hisacıklıoğlu Kocaeli programı kapsamında Körfez Ticaret 
Odası'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette KTO oda organ üyeleri hazır bulundu.

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk ve oda organ üyelerinin karşılamada hazır bulunduğu ziyarette 

KTO kadın girişimcileri Hisarcıklıoğlu'na çiçek takdim ettiler.

İLÇE PROTOKOLÜ VE ODA ORGAN ÜYELERİ PROGRAMA İLGİ GÖSTERDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Kocaeli 
programı kapsamında Körfez Ticaret Odası'na yaptığı ziyaret oldukça ses 

getirdi. Ziyarete Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye 
Başkanı Şener Söğüt Marmara Bölgesi Oda Borsa Başkanları'da  katılırken 
Ziyarette KTO yönetim kurulu, meclis, komiteler, kadın ve genç girişimciler, 
yüksek istişare ve ihracat kurulları ile disiplin kurulu üyeleri hazır bulundu. 
Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından istişare toplantısına geçildi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN KTO'YA ZİYARET

HİSARCIKLIOĞLU'NDAN KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖVGÜ
Körfez Ticaret Odası kadın girişimciler kurulu üyelerinin çalışmalarını birebir 

takip ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu kurul üyeleri Fatoş Durak, Ayşe Hacet 
Aşar, Hazel Uzun ve Ebru Korkmaz'a istişare toplantısında teşekkür etti. 

Hisarcıklıoğlu ''365 oda borsamız içinde en aktif kadın girişimciler kurulundan 
biri sizlersiniz özellikle amigurimi bebek projenizi yakından takip ettim kadın 

girişimciliğine verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

KADIN İCRA KURULU ÜRETİLEN BEBEKLERİ HİSARCIKLIOĞLU'NA 
HEDİYE ETTİ 

8
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KTO SİGORTA KOMİTESİNDEN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NA DOSYA

Körfez Ticaret Odası'nda başarılı çalışmaları ile en aktif komitelerden olan 11. 
Meslek komitesi başarılı çalışmalarına devam ediyor. Komite başkanı Hasan Yılmaz, 
komite üyeleri Mustafa Gülcan, Mehmet Şahin, Erdoğan Songur ve Ercan Yavuz'un 

yer aldığı komite üyeleri TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Kocaeli programı 
öncesi gerçekleştirdikleri toplantılarda belirledikleri sorun ve çözüm önerilerini Rıfat 

Hisarcıklıoğlu'na teslim ettiler.
 

Körfez Ticaret Odası 11. Meslek komitesinin hazırladığı dosyada pek çok sorun ve çözüm önerisi dile getirildi. Komite üyelerinin ziyaret 
öncesi gerçekleştirdikleri toplantıda belirlenen sorunlar arasında zorunlu sigortaların aynı teminat ve şartları içeren fakat birbirlerinden 

çok farklı yatlar ile tüketiciye sunulan trak poliçesinin alımında yaşanan sıkıntılar, Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin otuza 
yakınının trak sigortası düzenleme ruhsatları bulunmasına rağmen güncel durumda makul yat ve taksit ödeme imkanı sunan şirket 

sayısı 4-5'i geçmemesi ve güncel durumda aynı kullanım tarzı havuz dışı araçlarda farklı rmalar arasında 2-3 kat yat farklılıkları 
görülmeye devam ettiği komite dosyasında yer aldı.

SEKTÖRE GÜVEN ARTIRILMALI
Hazırlanan dosyada yazılan diğer konuları ise; sigorta şirketlerinin birçoğunun halen poliçe düzenlemekte imtina ettikleri bu durumun ise 

sigortalılık oranın yükseltilmesine etki ettiği görülmektedir. Sigortasız araç sayısının azaltılması mümkün olmayacağı, bu nedenle de 
ülkemiz şartlarında zorunlu olan bir poliçenin tek yat ile satılmasının, rekabeti hizmet bölümünde güçlendirecek ve sigortalı güvenirliğini 

arttıracağı dosyada belirtildi. Ayrıca,  zorunlu sigortaların hasar tazminatlarının doğrudan tazmin ile sigortalının kendi sigorta poliçesini 
düzenlettiği sigorta şirketinden alması şirketlerin hizmet rekabeti ile daha 

kaliteli hizmet vermeyi ve sigortalı memnuniyetini arttıracak sektöre güven 
geleceği belirtildi.

SİGORTA ACENTELERİNİN SORUNLARI DETAYLI OLARAK HAZIRLANDI

Körfez Ticaret Odası 11. Meslek komitesi (sigorta acenteleri) TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu'nun Körfez Ticaret Odası ziyaretinde sigorta acentelerinin sorunlarının 

yazılı olduğu dosyayı Hisarcıklıoğlu'na teslim ettiler.

Zorunlu poliçeler de tek yat uygulamasına dönülmesi, komisyon 
oranlarımızın %15-20 bandına çıkarılması, araç satışlarındaki iptal 

işlemleri ve komisyon iadesi, diğital sigortacılığa geçişin hızlandırılması 
gibi pek çok konunun detaylandırıldığı rapor TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nun KTO ziyareti sırasında komite üyesi Mehmet Şahin 
tarafından Hisarcıklıoğlu'na teslim edildi. Hisarcıklığlu ise komite üyelerine 

çalışmalarından dolayı tebrik etti.

DOSYA HİSARCIKLIOĞLU'NA TESLİM EDİLDİ

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Gümüş ile İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar ve Kocaeli Müteahhitler 
Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Akova Abdullah 
Üstübi'nin katıldığı toplantıda  yapı ve inşaat sektöründe mevcut durum ile 
yaşanan sıkıntılarla ilgili değerlendirmeler yapılırken çözüm önerileri 
gündeme getirilerek toplantıların genişletilerek tekrarlanması kararı alındı.

KTO, KOTO, KMB İNŞAAT SEKTÖRÜ SORUNLARI İSTİŞARE TOPLANTISI 
YAPILDI
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı'nın 
gündeme dair açılış konuşması ile başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdurrahman Çuhadar, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Meclis 
Üyesi Mert Kavşut'un katılımıyla Konut ve İnşaat sektöründe Yapı denetim ve 
laboratuvar rmalarıyla ilgili sorunlar görüşüldü.

Kentsel dönüşüm politikalarının gündeme geldiği toplantıda yerel yönetimlerin 
imar düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarının sektöre yön vereceğinden yapılacak 
projelerde işbirliği yapılması öngörüldü.
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Körfez Ticaret Odası, e-ihracat alanında üyelerine destek olmak amacıyla 
TurkishExporter'la işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği ile üyelerine e-ihracat 
farkındalığı kazandıracak olan Körfez Ticaret Odası, üyelerinin e-ihracatta 
büyümeleri için eğitim, tanıtım ve uygulama pratiklerini bu protokol 
çerçevesinde TurkishExporter'la birlikte hayata geçirecek.

KÖRFEZ TİCARET ODASI, E-İHRACATTA TURKİSHEXPORTER İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, protokol ile ihracata çalışan 
üyeleri daha çok ihracata taşıyacaklarını, ihracat başlamak isteyenlere ise e-
ihracatın püf noktalarını anlatacaklarını ifade etti.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “E-İhracat 
alanından 24 yıla uzanan geçmişe sahip olan TurkishExporter'la bir işbirliği 
protokolü imzaladık. Bu protokol ile 15 farklı meslek grubunda 2700'e 
ulaşan üyelerimizden ihracata çalışanları daha çok ihracata taşımak, ihracat 
yapmak ve başlamak isteyenlere ise e-ihracatın püf noktalarını anlatacağız ve üyelerle uygulama pratikleri yapacağız.” dedi.

TurkishExporter, Körfez Ticaret Odası işbirliği protokolünün tek etaptan oluşmadığını ve çoklu etaplar içereceğini belirten Öztürk, 
“Dünyaca tanınmış Türk ihracat platformu TurkishExporter'da her gün yüzlerce alım talebi yayınlanıyor. Bu talepler aynı gün ihracat 
iletişimi kurulabilecek çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu ihracat bilgi kaynağını üyelerimiz görsünler, bilsinler ve daha çok ihracat 
yapsınlar istiyoruz. Bu nedenle, yüzlerce üyemize TurkishExporter'da ücretsiz üyelik hakkı sağlayacak ve bunları doğru kullanma 
deneyimlerini anlatacağız bu birinci etabımız. İkinci etapta ise TurkishExporter, üyelerimiz için 7 dilde tanıtım e-export showroomlar 
açacak. Bir diğer etapta ise şirketlerin odamızın üyesi olduğuna dair Körfez Ticaret Odası üyesidir logosu ekleyecek. Bu logo bu 
rmalarının varlığını resmi düzeyde belgeleyecek. Bunu şunun için yapıyoruz; günümüzde tüm şirketler ve işler hızla dijital platfomlara 
katılıyorlar böyle olunca güven önemli bir kavram olarak dünden daha çok hayatımıza girdi. Yani fabrikanıza gelerek sipariş veren 
şirketler şimdi sizin belgelerinizi görerek ve teyitlerini yaparak sipariş verecek. Özellikle pandeminin seyahatleri nasıl azalttığını daha 
iyi anladığımız şu yıllarda bu işler giderek daha çok önem kazanacak.” İfadelerini kullandı.
TurkishExporter, Körfez Ticaret Odası işbirliği protokolü ağustosun ilk haftalarında eğitimle başlayıp, e-export mağaza açılışları ve 
demo üyelik açılışları gibi etaplarla sürecek. Bir yıl sürecek olan işbirliği çalışması sonraki yıllarda da tekrarlanacak.

3 kurum adına ortak açıklamayı yapan KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, “242 sektörün lokomoti olan inşaat sektörü 7 
aylık süre içerisinde başta demir, çimento, beton olmak üzere, sektörüne göre %100'ün üzerinde bir maliyet artışı ile karşı karşıyadır. 
Bu sebeple, projeden daire satan ve kamuya iş yapan üyelerimiz yaşanan artışlar neticesinde büyük zarar görmekte ve görmeye 
devam etmektedir. Sürecin sonu öngörülemezdir. Bu maliyetlerle inşaatçılar nasıl proje yapacak? Hadi yaptı diyelim; Vatandaş nasıl 
daire sahibi olacak? Şuan görüyoruz piyasada kiralık daire yok. Kira yatları uçtu gidiyor. Vatandaş kiralık daire bulamıyor. Bu görünen 
tablo sadece inşaatları değil, nihai tüketiciyi yani vatandaşı da ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu maliyetlerle uğraşan üyelerimiz bir de son 
yıllarda artan bürokrasi ve bürokrasi maliyetleriyle mücadele ediyor. Bu nedenle bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası 
inşaat komiteleri olarak İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) aldığı bu kararı destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento yatlarındaki artışı boykot etmek amacıyla 15 gün boyunca inşaatları 
durdurma kararı aldı. Çimento yatlarında yüzde 200'ü bulan haksız zamlar olduğunu belirterek çimentocularla masaya oturmak 

istediklerini ancak olumlu yanıt alamayınca bu kararın kaçınılmaz olduğunu ifade eden İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, “Üretim 
kapasitesi 115 milyon ton. 80 milyon tonluk üretim var. Bazıları yurt dışına sattığımızdan dolayı tedarik sorunu yaşıyoruz diye açıklama 

yapıyorlar. Bu, yurt dışına sattığın için tedarik sorunu değildir, bu içeride üretimi kısıtlayarak yatı artırma politikasıdır. Bunu doğru 
bulmuyoruz. 

Kocaeli Ticaret Odası'nda bir araya gelen, KOTO 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Körfez 

Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar, 
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, 

KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan ve 
Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş 

Erenkaya, ortak açıklamayla, iş durdurma kararına 
sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı. İnşaatçılar 
adına açıklama yapan KOTO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mikail Kayacı, “İMKON'un iş durdurma kararını 

destekliyoruz” dedi.

“İÇERİDE ÜRETİMİ KISITLAYARAK FİYATI ARTIRMA POLİTİKASI”

Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıya odamız adına katılan İnşaat komitesi 
Başkanı Ayşe Hacet Aşar: İMKON'un durdurma 

kararını Körfez Ticaret Odası olarak destekliyoruz 
diyerek KOTO, KTO ve Kocaeli Müteahhitler Birliği ile 

ortak basın açıklamasında bulundu

Kararımız Anadolu'nun bize bağlı yaklaşık 40 derneğinde uygun gören meslektaşlarımızın aynı anda tek tip aş asılması suretiyle 
başlayacak. Bu bir tavsiye niteliğindedir, kimse buna mecbur değildir. 15 gün süreyle bu aşler asılacaktır. İş güvenliği tehlikesi olan 
yerler, sözleşmeyle kısa süre içinde işini teslim etmek durumunda olan yerler gibi yerler hariç tüm özel sektörün tamamını kapsayan 
kesime, iş bırakma boykot çağrısı yapıyoruz.”

KOCAELİ'DEN BOYKOT ÇAĞRISINA DESTEK 
İMKON'un bu çağrısına Kocaelili inşaatçılardan da jet hızıyla destek geldi.

15 GÜN SÜREYLE BOYKOT ÇAĞRISI
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DİJİTAL TÜRKİYE PLATFORMU'NUN DİJİTALLEŞME YOLUNDA TÜRKİYE 2021 RAPORU AÇIKLANDI:

2021 DATA VE YAPAY ZEKÂ YILI OLACAK

 Bağlanabilirlik

“2021 data ve yapay zeka için büyük bir yıl olacak” diyen Dahl, AB'nin 2030 hedeerini şöyle sıraladı:

 Bulut bilişim (kullanımın yüzde 60 seviyesine gelmesi)

 Araştırma ve yeniliklerin yüzde 10'unun bilişim ve iletişim sektörlerine yapılmalı, şu anda bu rakam yüzde 6.9

DTP'nin açıkladığı raporda “Tamamen veri merkezli bir stratejiye sahip kurumlar, son yıllarda ulaşım, eğlence, turizm ve nansal hizmetler 
sektörlerini hızla geride bıraktı. Ancak bu, geleneksel kurum ve kuruluşların veri merkezli liderlere yetişemeyeceği anlamına gelmemelidir. 
Üretilmekte ve toplanmakta olan büyük miktardaki verinin rekabette kalabilmek için yeni bir zihniyet gerektirdiğini fark ettiğinden, 
kuruluşların da dijitalleşme için en önemli konu olan verinin demokratikleştirilmesine yatırım yapması gerekmektedir” deniliyor.

“Dijitalleşmeyle ilgili politikalar, veriye dayalı yenilikçiliği geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim, 
nesnelerin interneti, blok zinciri, robotik süreç otomasyonu ve uç bilişim birbirini besleyerek gelişiyor. Veriye dayalı yenilikçiliği geliştirme 
açısından yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda ciddi anlamda öne çıktığını görüyoruz. Birçok ülke yapay zekaya ilişkin ulusal politika ve 
strateji belgeleri oluşturup uygulamaya aldılar. Ülkemizin de böyle bir uzun dönemli stratejiye ihtiyacı olduğu hemen hemen tüm 
paydaşların ortak görüşü. Bu çerçevede ülkemizin yapay zeka alanındaki yol haritasını ortaya koymak üzere Ulusal Yapay Zeka 
Stratejisi'ni oluşturmak amacıyla son bir yıldır yoğun şekilde çalışma içerisindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer tüm 
bakanlıklarımızla beraber yürüttüğümüz bu çalışmada sona yaklaştık. Strateji belgesi resmiyet kazanınca uzun dönemli bir yol haritasını 
ortaya koymuş olacağız. Bir diğer nokta ise siber güvenlikle ilgili. Dijitalleşme sosyoekonomik gelişme için çok önemli fırsatlar sunarken 
siber güvenlik sorunları nedeniyle bazı ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Siber tehditlere karşı etkin koruma mekanizmalarını 
oluşturmamız gerekiyor.”

TBV, TÜBİSAD ve TESİD iş birliğiyle kurulan Dijital Türkiye Platformu, ikinci kez hazırlanan raporda dijitalleşme trendlerini analiz ediyor, 
Türkiye için yol haritası ve hedeerle ilgili önerilerde bulunuyor. Rapor, “Pandemi gibi küçük olasılıklı risklerin hayatımıza hiç 
beklemediğimiz anda girmesi, gelecekteki fırtınaları atlatabilecek verimli, etkili ve sürdürülebilir bir iş yaratmamıza yardımcı olacak dijital 
dönüşüm için artık kaybedecek vakit olmadığını gösteriyor” diyor. Rapora göre hem devlet kuruluşlarının, hem özel sektörün hem de 
bireysel olarak vatandaşların, yeni gerçeklikte başarılı olmak ve farklı bir küresel tehdit karşısında kullanmak için dijital direnç geliştirmesi 
gerekiyor.

 KOBİ'lerin yüzde 30'u birden fazla Avrupa sınırında iş yapmalı, şu anda bu rakam yüzde 8.4

Raporu sunan KPMG Türkiye Teknoloji Sektörü Lideri Gökhan Mataracı, Covid-19 sonrası tüm dünya için yeni bir yaşam perspektinin 
ortaya çıktığını, uzun bir dönemde gerçekleşmesi beklenen teknolojik gelişmenin çok kısa bir zamanda kullanılmaya başlandığını 
vurguladı. Dijital Türkiye Platformu ile yaptıkları çalışmada 'Dijitalleşen Türkiye' için bir yol haritası çıkardıklarını belirten Mataracı, 
“Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunun ana yapı taşları RPA'den akıllı otomasyona, bulut stratejisinden nesnelerin interneti ve 
bağlanabilirliğe, siber güvenlikten akıllı şehirlere uzanan bir dizi gelişmeden oluşuyor. Akıllı otomasyon çağı ve çevrimiçi öğrenme, hem 
teknolojik farkındalığın artmasını hem de kültürel gelişmeyi sağlayacak. Akıllı otomasyon, veri ve analitik, akıllı şehirler geleceğin dijital 
Türkiye'si için önemli başlıklar olacak” dedi.

 Eğitim (e-devlet kullanım oranının yüzde 80'e ulaşması)

Dijital Türkiye Platformu'nun KPMG Türkiye ile birlikte hazırladığı 'Dijitalleşme Yolunda Türkiye' raporu açıklandı. Rapora göre dijital 
dönüşüm için artık kaybedecek vakit yok. Yeni gerçeklikte başarılı olmanın tek yolu ''dijital direnç kazanmak''

 Öğretmenlerin yüzde 84'ü kendini dijital teknolojileri kullanmaya hazır hissetmeli, şu anda bu rakam yüzde 40

 Fırsat eşitliği

 KOBİ'lerin yüzde 50'si büyük veri analizi kullanmalı şu anda bu rakam yüzde 12

Digital Europe Genel Direktörü Cecilia Bonefeld Dahl, dijitalleşmenin şirketleri daha dayanıklı hale getirdiğini, dijitalleşen sektörlerin 
daha hızlı büyüdüğünü anlattı. Covid-19'un bağlanabilirliğin önemini ortaya çıkardığını ifade eden Dahl, dijitale yatırımın Avrupa'nın en 
büyük gündem maddesi olduğunu kaydetti. Dahl, Avrupa Parlamentosu'nun 750 milyar euroluk salgın paketinin yüzde 20'sini dijitale 
ayırdığını belirterek, yatırım planının önceliklere göre 'Dijital eğitim, dijital sağlık hizmetleri, dijital dönüşüm, inovasyon ve 'Yeşil Anlaşma', 
dijitalleşen Kobi'ler, bağlanabilirlik ve altyapı' olduğunu söyledi.

 Dijital servis kullanımının artması

 Avrupalı vatandaşların yüzde 75'i e-devlet kullanmalı, şu anda bu rakam yüzde 56
 Çalışan kadınların yüzde 6'sı bilişim ve iletişim sektöründe olmalı, şu anda bu rakam 1.4

Mataracı, dijitalleşme yolundaki Türkiye'nin 2025 hedeerini şöyle sıraladı:

YENİ BİR YAŞAM PERSPEKTİFİ
 2025'e kadar unicorn yatırımlarının yüzde 25'i Avrupa'da olmalı

Bu yıl KPMG Türkiye iş birliğiyle hazırlanan rapor online bir toplantıda açıklandı. Toplantının açılışını Digital Europe Genel Direktörü 
Cecilia Bonefeld Dahl ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Osi Başkanı Ali Taha Koç yaptı. Ali Taha Koç, teknolojinin her zamankinden 
daha fazla gündemde olduğunu vurgulayarak, Dijital Türkiye Platformu öncülüğünde hazırlanan raporun, kir geliştirmeye önemli katkı 
sağlayacağını söyledi. “Dijitalleşme ile ilgili gelişmeler nedeniyle sanayi devrimine benzeyen bir dönemden geçiyoruz” diyen Koç, bu 
konuda kazanan tarafta olmak için çalıştıklarını kaydetti. Koç, şöyle konuştu:

 Girişimci yaklaşımların benimsenmesi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN KAYBEDECEK VAKİT KALMADI

Makale
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KPMG Türkiye Başkanı ve TBV YK Üyesi Murat Alsan da panelde, dijitalleşen ve yapay zeka kullanımı artan dünyada 'etik' konuların 
çözümünü gündeme getirdi. Yapay zekanın, insan zekasını yakalama hedeyle geliştirildiğini hatırlatan Alsan, “Bir robot ne zaman bilinç 
kazanacak? Dünyada insanlar ve hayvanlar dışındakiler için bir statü yok. Ama şimdi kabul ediyoruz ki robotlar için oluşmalı. Uzak 
gelecekte yapay zekanın bilinç kazanacağı öngörülüyor. Yapay zekalı bir robotun sahibinin sorumlulukları ne olmalı, robotun özgürlüğü 
ne olmalı? Çok detaylı kurallar seti oluşturulması gerektiği açık. Bu konuda en sıcak çalışmalar AB'de yapılıyor. Bizim de Türkiye'de hemen 
yapay zeka ve etik konulu çalışmalara başlamamız gerekiyor” dedi. 

TESİD Başkanı Yaman Tunaoğlu da dijital dönüşümün insan faydasına odaklandığını hatırlattı. Elektroniğin her sektörde artık bir alt 
bileşen olduğunu belirten Tunaoğlu, yazılım rmaları için bu dönemin önemli bir fırsat yarattığına dikkat çekti. Tunaoğlu, “Türkiye'de bulut 
teknolojisinde iyi bir noktaya geldik. Esas fırsat aslında nesnelerin interneti ile ilgili gelişimde. Sağlık, ulaşım, tarım gibi birçok sektör bu 
konuda uygulamalar ve yazılımlar geliştiriyor. Türkiye güçlü bir sanayiye sahip, dijitalleşme konusunda Avrupa ile yarışacak durumdayız. 
Bulut teknolojilerinde de Türkiye'de belli bir noktaya geliyoruz, esas fırsat nesnelerin interneti konusunda. Sağlık, ulaşım, tarım gibi pek 
çok sektör nesnelerin internetine dokunan uygulamalar geliştiriyorlar. Değişim odaklı, rekabetçi olan ürünler üretmek için çaba sarf 
etmeliyiz” dedi. 

Raporun açıklanmasından sonra 'Kırılım Çağında Türkiye' başlıklı panele geçildi. Panelde söz alan DTP ve TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 
dijitalleşmenin istihdamı tehdit edip etmediği tartışmasına değinerek şöyle konuştu:
“Makineleşmenin başlamasından sonra 1970'lerde de aynı korku yaşandı. Zaman içinde gördük ki sistem kendini bir şekilde dengeliyor. 
Kırılımların ağır olduğu dönemlerde birtakım öngörülerle ve korkularla hareket edip uğraşmanın yersiz olduğunu görüyorum. Yeni iş yapış 
modelleri ve meslekler ortaya çıkıyor. Bugünkü iş ilanları ve 10 yıl öncekiler arasında bile büyük farklar var. Şu anda bir kabuk değiştirme 
sürecindeyiz. Bu süreçte devletlere önemli rol düşüyor. Eğitimi güncelleştirmek gerek. Teknolojiye odaklanmış eğitim şart. Amaç 
insanların, geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sağlamak. Bu yapıda devlet ve bireyler arasındaki sosyal sözleşmenin yeniden 
düzenlenmesi gerekiyor. Raporda çok önemli veriler var bu açıdan. 10 sene sonrasından korkmayalım ama yarından itibaren de 
adımlarımızı gerçekçi bir şekilde atalım.”

KABUK DEĞİŞTİRME SÜRECİNDEYİZ

“Dijital dönüşümde insanların yetkinlik ve becerileriyle dijitalleşmeye entegre olmasından söz ediyoruz. Günümüzde kas gücüyle yapılan 
işler ile beyin gücüyle yapılan işler arasında uçurum giderek artıyor. Beyin gücüyle yapılan işlerde çalışan insanların, yeniden yetenek 
kazandırma konseptinde yapay zekadan, makine öğreniminden ve benzer sistemlerden yararlanarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. 
Bugün Türkiye'nin dijital beyin göçü problemi var. Avrupa'daki pek çok ülke Türkiye'yi kaynak havuzu görüyor. Nitelikli insanların bugün ve 
gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinlikler neyse eğitim programlarımızı değiştirip insanları buna göre yetiştirmemiz ve yeteneği tutmamız 
lazım.”

YAPAY ZEKÂ VE ETİK ÇALIŞMALIYIZ 

DÖNÜŞÜMÜN TEMELİNDE İNSAN VAR 
Akıllı otomasyonun entegrasyonu konusundaki zorluklara değinen TÜBİSAD Başkanı Levent Kızıltan ise dijitalleşme ve dijital dönüşümün 
iki farklı açıdan ele alınması gerektiğini kaydetti. Dijitalleşmenin bir anlamda mekanik bir işlem olduğunu, dijital dönüşümün temelinde 
ise insan unsurunun bulunduğunu ifade eden Kızıltan, şunları söyledi: 
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1973 yılında altı çocuklu ailenin dördüncü çocuğu olarak Rize'nin Çayeli ilçesi Sefalı 
köyünde doğdum. 1976 yılında Rize'den Yalova'nın Esadiye köyüne ailem ile gelerek ilkokul, 
ortaokul ve liseyi Yalova'da bitirdim. Aktif olarak Yalova'da inşaat işleri ile uğraşırken 2003 
yılında Körfez'e gelerek yolculuğumuza burada devam ettik.

Şirketiniz Beyaz  Yapı  hakkında bilgi verebilir misiniz? Beyaz Yapı rması olarak 
kaç yılından beri bu alanda hizmet veriyorsunuz? 
Sektörde geniş bir yelpazesi olan Beyaz  Yapı mühendislik mimarlık olarak 2009 yılından 
beri hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak yaklaşık 30 yıldır müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan bir anlayışla sektörün içindeyiz. Sektörde kısa sürede pek çok başarıya imza 
atan rmamız, dinamik ve güçlü kadrosuyla sektörde iddialı bir konumda olmayı 
hedeemektedir.
Beyaz  Yapı mühendislik mimarlık  rmasının hizmet verdiği alanlar nelerdir?
 Ana iş kolumuz yap-sat,  konut ve işyeri yapımı müteahhitlik ve taahhüt işleri. Ayrıca proje 
alanında,  mimarlık mühendislik hizmeti veriyoruz

Sizi tanıyabilir miyiz?

Biraz Daha Detaylandırabilir misiniz?
Bir yapının tasarımından başlayıp imalatın tüm aşamalarını gerçekleştirmek, proje grubu 
olarak tasarımdan,  ruhsat işlemleri için gereken tüm projelerin hazırlanması ve ruhsat 
başvurularının yapılması, sürecin takip edilmesi ve ruhsatın çıkarılması, gerekli resmi izinleri 
almak için işlem ve başvuruların yapılması, teknik destek ve maliyet analizlerinin yapılması;  
gibi de anlatabiliriz

Beyaz  Yapı mühendislik rması olarak hedeerinizden bahseder misiniz?
“yapabileceğinin en iyisini yap'' ilkesi ile İş alanlarımızda kapasitemizi arttırarak geniş kitlelere hizmet verebilmek ayrıca; Yalnızca 
ekonomik üretim ve büyümeye değil, başta eğitim olmak üzere toplumun öncelikli sorunları için elimizi taşın altına koymaya, 
kaynaklarımızı sosyal fayda üretecek projelere aktarmaya da odaklanıyoruz. Gelecek nesillerin bilgili, donanımlı, iyi yurttaşlar olmasının 
ülkemizin geleceğinin garantisi olduğunu biliyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda iş süreçlerimizi sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk 
yaklaşımıyla birleştiriyoruz.

Alanınıza 2020 ve 2021'in ilk yarısını ekonomik olarak değerlendirebilir misiniz?

Yaptığınız iş ne olursa olsun, önce kendiniz beğenmelisiniz.

Yaklaşık 12 yıldır Körfez Ticaret Odası üyesiyiz.

Önemli bir marka demek çok iddialı söz olur aslında. Ama yaptığınız işin iyisini Yapmaya çalışarak yukarıda da bahsettiğim gibi 
yapabileceğinin en iyisini yap anlayışı ile özenli ve titiz hareket etmek, kendinize karşı özeleştiride bulunarak çoğu olumsuzluğu ortadan 
kaldırıp, ilerleyişinize pozitif anlam da yön verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu ilkeler ve anlayış ile çıktığımız yolda sektörümüze ivme 
kazandıran bir güç olmak adına sağlam, dinamik yapımızla çalışıyor, projeler üretip uyguluyor, çağında gelecek vadeden iş kollarında 
araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilikçi, akılcı, ilkeli, sorumlu ve yüksek ahlaklı yaklaşımlarımızla bölgemizde herkesin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve herkesin ev sahibi olması için inşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen 
Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hede ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bence bu soru aslında şimdi ki sorunların temel kaynağı. İnşaat sektöründe kullanılan malzemelere son dönemde yapılan aşırı yat 
artışları ve çimento, beton ve demir vb. gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaratmaktadır. “Çimento ve demir başta olmak üzere,  son 
yapılan zamlar ile birlikte inşaat demirinin ve betonun iki katı zamlanması,  bazı malzemelerde yatların üç-dört kat artması ve ayrıca  
tedarik sorunu da yaşanması, sektörü iyice çıkmaza sürükledi. 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 ve olacaktır. 
Dövizin artışıyla oluşan zamlar haricinde, çok farklı sebeplerden dolayı yapı maliyetlerindeki artış önlenemez boyutlara gelmiş 
durumdadır. Bu durum sektörü bu süreçte daha da zora sokmuştur.

Kaç yıldır Körfez Ticaret Odası üyesisiniz?

Kendi iş kolunuzda kentin önemli bir markası olmayı nasıl başardınız?

Körfez Ticaret Odası üyelerine ve müşterilerinize vermek istediğiniz mesaj var mıdır?
Ülkemizin önde gelen şirketlerinin CEO su olsam belki tavsiyelerim olabilirdi. Körfez Ticaret Odası bünyesinde çok başarılı pek çok üye 
bulunmakta. Bizler de öyle görünüyorsak ne mutlu bize. Belki bizim onlardan alacağımız bazı öneriler de vardır. Beyaz Yapı rması olarak 
vereceğimiz mesaj İlçemizin kentleşme vizyonu için para kazanmanın ön planda tutulmaması gerektiği, nitelikli, yaşanılabilir yapılaşma 
projeleri üretilmeli.  Aynı zamanda Müşteri memnuniyeti ön planda tutulmalı. 

“Yapabileceğinin en iyisini yap” ilkesi ile çalışıyoruz

BEYAZ YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HAYRULLAH BEYAZ
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Hayrullah Beyaz Kimdir?

1999 Gölcük  depremi… Acı ve hüznün yanında, ias eden çok şirket oldu. İnşaat işleri tamamen 
durdu. Bizimde elimizde olan 3-4 büyük şantiyemiz alınan kararla durduruldu.  Tek tesellimiz 
Yaptığımız binaların hasar almaması oldu. Yalova'da imar altı kattan iki kata düşürüldü. İnşaat 
sektörü tamamen durdu. Ufak tefek işler haricinde yapılan inşaatta olmadı.          6-7yıl sektörde 
hiç hareket olmayacaktı. İnşaat Mühendisi olarak mezun olduktan sonra Yalova da hala inşaat 
sektörü bitik durumdaydı. Yedek subay olarak vatani görevimi Ankara da yaparken bir karar 
vermek zorundaydım. Yalova ya dönmenin mantığı yoktu. İnşaat sektörü Yalova'da yok denecek 
kadar azdı. Ya Ankara da kalmak, yâda İstanbul'a gitmek gibi planlar yaparken samimi sınıf 
arkadaşım Kocaeli'ye gelmemi kendi çalıştığı şirkette çalışmamı tavsiye etti. Gelişmekte olan ve 
Kocaeli'nin en büyük şirketlerinden biri olacak olan şirkette, İnşaat Mühendisi olarak bir süre 
çalışmak üzere 2003 yılında Körfeze yerleştim. Lütfullah abim de kaldığımız yerden devam 
edebilmemiz için ailece İstanbul'a taşınmıştı Bir süre sonra patronumun, ağabeyimin de Körfeze 
gelip burada iş yapma tavsiyesi  üzerine ailem de Körfeze yerleşti. Lütfullah abim 3-4 yıl,  
çalıştığım şirketin taşeronluk işlerini yaptı. 2009 yılında Beyaz Yapı olarak kendi şirketimizi 
kurduk. Ben de çalıştığım şirketten ayrılarak kendi şirketimizde sektördeki faaliyetlerimize devam 
ettik. İnşaat faaliyeti olarak; yap-sat, Müteahhitlik, taahhüt işleri, faaliyetleri üzerine 
çalışmalarımızı sürdürdük. Ayrıca Proje osimizde, müşterilerimize mimarlık, mühendislik 
konularında da proje hizmeti verdik. Sürekli aklımda olan, ancak,  gerek kazanmak için,  gerekse 
okumak için zaman ayıramadığım Mimarlık okuma hayalime de,   2015 yılında sınavı kazanarak 
ilk adımımı atmış oldum.  Yoğun ve yorucu bir süreç yaşayarak, yaklaşık olarak 20 yıllık 
düşüncem ve hedem olan'' Mimar ve İnşaat Mühendisi'' olma hedene de,  2018 yılında ulaşmış 
oldum. Halen, Lütfullah abimle birlikte Beyaz Yapı olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. 
Ülkemizde oluşan ekonomik dalgalanmalar son birkaç yıldır sektörümüze negatif yönde etkili 
oldu. Herkes gibi bizi de etkiledi. Tabi ki mücadeleye devam etmek zorundayız. Çok daha zor 
süreçlerden geçtik. Hedemiz kontrollü olarak büyümek, daha geniş bölgelerde iş alanları 
oluşturmak. Projelerimizle, müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın beğenisini kazanmak ilkemiz 
olmalıdır.  Yaşanılabilir ve fonksiyonel kentleşme bilinciyle hareket etmek, ürettiğimiz projelerle 
de planlı şehirleşmeye katkıda bulunmalıyız.

Çocukluk yıllarım her köy çocuğu gibi, okul günlerimin haricinde aileme yardım ederek geçti. Lise yıllarımı ise;   benzer şekilde, daha 
fazla sorumluluk alarak yaşadım. Kırsalda yaşıyorsanız; uzak mesafedeki okula,  fırtınada, karda gitmek; gaz lambasında ders çalışmak; 
okulda olduğun zaman harici işin bir tarafından tutmak gerekir sürekli. Farklı bir şeyler yapmak için şans ve imkân bulamazsınız zaten. O 
Şansı bulsanız da tercih edemezsiniz. Meslek Lisesini bitirmiş, hayata daha farklı bakmayı düşleyen, önüne çıkan fırsatları değerlendirmek 
isteyen bir seviye gelmiş hissediyordum kendimi… Staj yaptığım fabrikadan iş tekli de almıştım, güzelde bir teklifti aslında, ama hocamın 
şu sözü aklımdan çıkmıyordu. ''Meslek Lisesi okuyorsunuz arkadaşlar, bir yerlerde çalışacaksınız. Üniversite sizin için hayal'' demişti. Böyle 
olmamalıydı. Kabul etmedim tekli… Hayat güllük gülistanlık sanki… Bir süre çiftlik işlerinde devam ettik ailece. Şartlar sürekli 
zorlaşıyordu. Birikmiş borçlarımız, bankalara ödenmesi gereken yüklü kredi borçlarımız vardı. Olan arazilerimizin de elimizden çıkma riski 
vardı. Artık farklı bir şeyler yapmak zorundaydık.  Bir gün bir kişi geldi evimize. Çiftliğimizin yakınında Yalova-Bursa yolu üzerin de arsa 
satın almış akaryakıt istasyonu yapacakmış, tanıdık bildik birisi var mı? Diye. Babamla konuştular uzun süre. Biz yaparız demişti babam. 
Babam Yalova ya yerleşmeden önce,  ahşap ev ustalığı yapmıştı uzun süre. Rize deki evimizi de kendisi tuğla imal ederek yapmıştı. Her 
Karadenizli gibi inşaat işlerinden anlardı. Derken, kendimizi inşaatın içinde bulduk. İnşaat ustalığı yapmış, emekli olmuş, yakın 
komşumuzla birlikte, babam, Lütfullah abim ve ben işe başladık. Daha sonra iki kuzenimde dâhil oldu.  6ay elle beton karıştırıp dökerek, 
istinat duvarları yaptık. Arkasından İdari bina ve diğer kısımlarının yapımına devam ettik. Yevmiye hesabı çalışıyorduk. Bazen ustalara 
yardımcılık da yapıyorduk. Kalıp çakma, demir bağlama, duvar örme, ince işler vs. Bize söyleneni yapmaya çalışıyorduk. Burada ki işimiz 
bitince Yalova'nın Kadıköy Beldesinde yine aile dostumuz evinin ince işlerini yapmamızı teklif etti. Babam, abim ve kardeşimle birlikte 
bambaşka bir sektörün içinde bulmuştuk kendimizi. Bu işi yorucu olsa da sevmiştim. Çatı, Sıva, kalebodur, fayans vs. işleri yapmaya 
başlamıştık. Bazen büyük abim ve diğer kardeşimde yardıma geliyordu. Derken bu işi diğer işler takip etti. Kalıp, demir, duvar işlerine de 
girdik. Daha önce hiç bilmediğimiz işleri öğrenmeye çalışıyorduk tabii.  Gördüğümüz her şeyi yapmaya çalışıyorduk. Çabukta kavrıyorduk 
yaptığımız işi. İnşaatlardaki her işi öğrenmek istiyordum hevesle. Öyle ki gördüğüm inşaatların çoğunda durup inşaatları seyreder kafama 
takılan metot ve teknikleri izleyerek öğrenmeye çalışırdım. Kazanmaya başlamıştık artık. Birikmiş borçlarımızı ödüyor, sıkıntılı durumumuz 
haiyordu zaman geçtikçe. Tüm bunlar olurken üniversiteye nasıl gidebilirim diye düşünüyordum sürekli. ''Çocukken ne olacaksın'' diye 
sorduklarında; ben utanır cevap veremezdim. Babam 'inşaat mühendisi olacak'' derdi hep. İyi bir şeydi herhalde diye düşünürdüm. 
Aklımda yer etmişti. Oysa Meslek Lisesi son sınıfta öğrenmiştim nasıl Mühendis, Doktor vs. olunduğunu… Gazete ilanında gördüğüm,  
''üniversiteye hazırlık dergisinin''  birisine abone oldum. Geceleri ders çalışmaya başlamıştım. İşe gitmediğimiz zamanlarda da ders 
çalışmaya ayırırdım vaktim çoğunu. Üniversite tercihlerimde değişmişti artık. İnşaat Mühendisi olmalıydım. Ama Meslek Lisesi mezunu 
olarak önceki girdiğim sınavda 2-3 tane matematik cevabı ancak yapabilmiştim. Fizik ve Kimyam sıfırdı. Nasıl olacaktı bu iş. İğneyle kuyu 
kazmak gibiydi. Sanki matematik ve fen konularını yeniden keşfediyordum. Gündüzleri inşaat, geceleri ders derken üç yılımız geçti. 
Borçlarımızın çoğunu da ödemiştik geçen süreçte, maddi olarak biraz rahatlamıştık. Bu dönemde dershaneye gitmeyi denedim, ancak bir 
ay gidebildim, bırakmak zorunda kaldım. Ben işe gitmediğim zaman ekip yetersiz kalıyor, iş ilerlemiyordu. İşin maddi boyutu da vardı 
ayrıca. Çabalarım ancak İnşaat Teknikerliğini kazanmaya yetti. 1992-1994 yılların da  Düzce'de Yüksek okulu  okudum. İş ve okul 
hayatım iç içe devam etti.  Hafta sonları, bazen okulu asarak, tatillerde çalışmaya devam ettim. Okulu 3.lükle bitirdim. Hedem İnşaat 
Mühendisliğine dikey geçiş yapmaktı. Ama sonraki geçen dört yılda da yapamayacaktım.  Hakkım olduğu halde dikey geçiş yapabilmek 
için o dönemde sağlam torpil bulmak gerekiyordu. Puanları benden düşük sınıf arkadaşlarım çevrelerini kullanarak çeşitli Fakültelere 
geçiş yaptılar. Ama benim o seçeneğim yok gibiydi.

1973 yılında altı çocuklu ailenin dördüncü çocuğu olarak Rize'nin Çayeli ilçesi Sefalı köyünde doğdu.
1976 yılında Rize'den Yalova'nın Esadiye köyüne ailesi ile gelen Hayrullah Beyaz ilkokul, ortaokul ve liseyi Yalova'da bitirdi.
Aktif olarak Yalova'da inşaat işleri ile uğraşırken 2003 yılında Körfez'e gelen Hayrullah Beyaz kendi hikâyesini şöyle anlatıyor.

İnşaat okumam bana çok şey katmıştı. Yaptığımız işi daha bilinçli daha iyi yapabilme şansı vermişti bize. Zaten amacımın biride buydu. 
Şantiyelerimizi büyütmeye başlamıştık artık. Kaba-ince  inşaat şantiyeleri, anahtar teslimi işler yapmaya başlamıştık.. Beraber çalıştığımız 
başarılı bir ekip oluşturmuştuk artık. Güçlü bir taşeron olma yolunda ilerliyorduk. Tabi ki diğer taraftan İnşaat Mühendisi olma hevesim 
devam ediyordu. Mimarlıkta okumak istiyordum. Yüksekokulda öğrenciyken ve staj döneminde mimarlığın önemini kavramış bu branşta 
da çalışmalarım olmuştu. İş yaşantımda da proje dâhil aldığımız işler olmaya başlamıştı. Bu işlerin proje kısmını da ben oluşturmaya 
başlamıştım. Üniversite sınavına girip fakülteyi kazanma hedem devam ediyordu. Geceleri ders çalışmalarımı kesintili olsa da 
sürdürdüm. Yüksekokulda da kendimi matematik konularında geliştirmeye çalışmıştım. Ama zor oluyordu artık gündüz iş, gece ders 
durumu. Çalışma masamda sızdığım durumlar çok olmuştur. Bu şekilde çalışma hayatımız dört yıl daha sürdü. Güçlü bir taşeron olmuştuk 
artık. 4-5 yerde şantiyemiz sürekli vardı. Yap-sat yapma sermayesini oluşturmaya başlamış şirketleşip inşaat sektöründe büyümek 
istiyorduk. Üniversite hayalini devam etmek için son bir sansım kalmıştı. Zira askerliğimi tecil ettiremiyordum artık. Karar vermek 
zorundaydım sınav yaklaşmış son üç ayım kalmıştı. Özel bir dershaneye kayıt yaptırdım.  Kendimi seviye olarak belirleyip eksikliklerimi 
tamamlamalıydım. Yâda bu hevesime son vermeliydim. Günde 12-15 saat çalışma gibi yoğun bir tempoya soktum kendimi. Sınava 
girdim ve artık durum pozitifti. İnşaat Mühendisliğini kazanmıştım. Hayallerimin ilk aşaması gerçekleşmişti. Seviniyordum ama durum 
daha da zorlu olacaktı. İşimizde çok mesafe almış, yoğunluğumu işe vermem gerekirken fakülte okumak tercihi iyi bir düşünce miydi? 
Ama ben sürekli olmasam da Lütfullah abim işi yürütebilirdi.  Üniversite tecrübemde vardı. Derslerin yoğun olmadığı dönemlerde derse 
devam durumunu ayarlayıp, okulu asıyor, Yalova gidip işimize katkıda bulunmaya gayret ediyordum.  İlk senem bu şekilde geçti. İş 
hacmimiz büyümüş, yap-sat yapabilmek için gerekli sermayeyi de biriktirmiştik. Kat karşılığı yapabilmek için arsa görüşmelerine 
başlamıştık artık. Ancak bazen yapabilecek bir şeyin olmaz ya, çaresiz kalırsın. İşte o gerçekleşti. 
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