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Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak;

Yoğun ve verimli bir yılı geride bıraktık. Çalışma programımızda ortaya koyduğumuz vizyonumuz 
eşliğinde üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Körfez Ticaret Odası olarak 
hizmetlerimizi geliştirmenin gayreti içinde olduk.

Hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, üyelerimizin ticari ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmak, 
faaliyetleri kolaylaştırarak üyelerimizi desteklemek amacı ile Odamızın tüm hizmetlerinin belli bir 
kalite seviyesinde, üye beklenti ve isteklerine duyarlı; 
günün ekonomik ve teknik şartlarına en uygun biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Hedefimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve üye istek ve beklentileri 
doğrultusunda geliştirmek, iyileştirmek, üye memnuniyetini sağlamak ve hizmet çeşitliliğini 
arttırmak için tüm bölümlerin faaliyetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi gereklilikleri esas alınacaktır. Üyelerimizle ilgili her türlü veri ve bilgiyi güncel tutmak, 
üyelerimizle etkili iletişimi sağlamak ve elde edilen veriler ışığında yeni veri ve hizmet oluşturmak için 
‘’Müşteri Odaklı Yaklaşım’’ çerçevesinde bir bilgi altyapısı oluşturarak bilgi güncellemelerini yaparak 
eksik bilgilerini tamamladık. Yine yaptığımız anketlerle üyelerimizin Körfez Ticaret Odası’ndan 
beklenti ve taleplerini öğrenerek bir yol haritası çizdik. 2019 yılında Odamız çalışmaları kapsamında 
öne çıkan bir diğer husus girişimcilik alanındaki çalışmalar oldu. 

Girişimcilik olgusunun, Kocaeli ve Körfez’de yaygınlaştırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına 
erişimlerinin kolaylaştırılması ve potansiyel girişimcilerin cesaret kazanarak ticari hayatta daha aktif 
rol almaları, ayrıca işini kurmuş ve uzun bir süredir başarılı bir şekilde yürüten ve yeni bir sektörde 
şansını denemek isteyen mevcut üyelerimize de vizyon kazandırmak amacıyla Körfez’de girişimcilik 
ekosisteminin geliştirilmesi hedefi, Odamızın yakından takip ettiği bir konu haline gelmiştir. 
Girişimcilik çalışmalarımız kapsamında; 

Üyelerimizin ve girişimcilerin iş kurma, büyütme, pazarlama ve satış süreçlerinde karşılaştığı her türlü 
soruna çözüm üretmek, bu süreçlerde yararlanabilecekleri teşvik ve destekler hakkında 
yönlendirmelerde bulunmak üzere etkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.  2019 yılı boyunca 
yaptığımız çalışmaların geliştirdiğimiz hizmetlerin yerine getirdiğimiz faaliyetlerin ayrıntılarını her yıl 
olduğu gibi bu raporla bilgi ve takdirinize sunmuş bulunuyoruz. Sizden gelecek kıymetli görüş ve 
öneriler ile 2020 yılında da yeni projeler hayata geçirerek hizmet ve faaliyetlerimizi geliştireceğiz. 
Körfez Ticaret Odası bizler üyelerimizle birlikte çalışmaya devam ettik ve edeceğiz…

Bu vesile ile çalışmalarımız esnasında ve çalışmalarımızda bize destek veren başta çalışma 
arkadaşlarımız ve ekibimiz olmak üzere tüm üyelerimiz, Körfez’deki tüm kamu kurum çalışanları ve 
emeği geçen herkese çalışmalarımız boyunca esirgemedikleri güven destek ve yardımlar için sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla...

SUNUŞ
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Körfez T�caret Odası’nın değerl� üyes�, kıymetl�

okurumuz.

selamlıyorum.

2019 yılı Körfez T�caret Odası �ç�n başarılı ve ver�ml� b�r yıl 

oldu. Odamız, �lçem�z�n en öneml� meslek kuruluşu

S�zler� şahsım ve yönet�m kurulum adına saygıyla

Körfez T�caret Odasındak� değ�ş�m ve dönüşüm 

sürec�nde b�r yıllık sürey� daha ger�de bıraktık. Körfez 

T�caret Odası sadece bürokrat�k �şlemler yapan b�r 

kurum değ�l aynı zamanda bölgem�zde t�carete sanay�ye 

eğ�t�me ve sağlığa kadar her alanda kente fayda 

sağlamaya çalışıyor. Projeler�m�z başta üyeler�m�z olmak 

üzere tüm kent�n ortak aklı �le b�rl�kte şek�llen�yor.

Gerek Körfez’�n ekonom�k ve toplumsal gel�ş�m�ne yönel�k, gerekse  üyeler�m�ze ver�len 

h�zmet kal�tes�n�n arttırılması �ç�n yaptığımız tüm çalışmaları şeffaflık ve ölçüle b�l�rl�k 

�lkes� doğrultusunda ‘2019 yılı faal�yet raporu’ �le başta üyeler�m�z olmak üzere tüm 

paydaşlarımızın değerlend�rmes�ne sunuyoruz. 

Başkandan,

VARGÜCÜMÜZLE 
ÇALIŞIYORUZ

 Geleceğ� kurmak �ç�n

Körfez’�n önünü açacak tüm g�r�ş�mler �ç�n Odamız 

çalışıyor ve çalışan, değer üreten her kurum ve

Bu amaçla Körfez’�n sosyal, ekonom�k, kültürel 

sorunlarına duyarlılık göstermek, gündeme taşımak, 

çözüm öner�ler� gel�şt�rmek ve çözüm öner�ler�n�n 

kamu kurum ve kuruluşları nezd�nde tak�b�n� 

yapmak, �lçem�zde k� kurum ve kuruluşlar arasında 

�şb�rl�ğ�n� gel�şt�rerek katılımcı yönet�m b�l�nc�n�n 

olgunlaşması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

olarak 2019 yılında başta üyeler�m�z olmak üzere 

Körfez ’de yaşayan her kes�m�n ortak fayda 

sağlamasına yönel�k çalışmalar yapmak, projeler 

yürütmek ve kamuoyu oluşturmak üzere b�r d�z� 

faal�yetler yürüttü. 
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Recep ÖZTÜRK
KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Saygılarımla
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kuruluşa destek olmaya da devam ed�yor.

Bölgem�zde �ş dünyasının en büyük tems�lc�s� olan 

Körfez T�caret Odası’nın hem ülke hem de bulunduğu 

bölge �ç�n çok öneml� b�r kurum olduğu yadsınamaz b�r 

gerçekt�r. B�z büyük b�r cam�ayız. Tüm organlarımız 

dâh�l, mecl�s, yönet�m, d�s�pl�n kurulu, meslek 

kom�teler�, kadın ve genç g�r�ş�mler�m�z�n her ferd� 

önümüzdek� görev süres� boyunca üyeler�m�zden güç 

alarak, hep b�rl�kte çalışarak, hedeflere ulaşmayı 

amaçlıyoruz. 

Her yıl daha �y�ye g�tmek üzere attığımız adımların 

meyveler�n� almaya başladık ve almaya devam 

edeceğ�z. Körfez, ekonom�s� gel�şm�ş, müreffeh b�r �lçe 

oluncaya kadar çabalarımız b�tmeyecek.

Körfez T�caret ve Odası’nın büyük cam�ası �le beraber, 

geleceğ� tasarlayacağına �nancımız tamdır. Çalışma 

arkadaşlarımızla beraber üstlenm�ş olduğumuz bu

büyük sorumluluğun hakkını vermek �ç�n gece 

gündüz demeden üyeler�m�ze ve bölgem�ze 

verd�ğ�m�z sözler� gerçekleşt�rmeye çalışacağız. 

‘2019 Yılı Faal�yet Raporunu’’ B�lg� ve

değerlend�rmeler�n�ze sunmaktan onur duyuyor 

başta Yönet�m Kurulu, Mecl�s, Kom�te ve tüm oda 

organ üyeler�m�ze teşekkürler�m�z� sunuyoruz

Gerek Körfez’�n ekonom�k ve toplumsal gel�ş�m�ne 

yönel�k,  gerekse üyeler�m�ze ver�len h�zmet 

kal�tes�n�n arttırılması �ç�n yaptığımız tüm çalışmaları 

anlattığımız 
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Mecl�s Başkanından

Bunun en öneml� adımlarında b�r�n� 

de marka şeh�r hal�ne gelmek

potans�yel�n hem bu bölgede t�caret 

yapan hem de yaşamalarını devam 

ett�ren �nsanların yararlanab�leceğ� 

şek�lde değerlend�r�lmes� gerek�yor.

Körfez T�caret Odası olarak her geçen 

sene artan faal�yetler�m�zle ve 

b ü y ü y e n  k u r u m s a l  h � z m e t 

kapas�tem�zle İlçem�zde h�zmet 

sunuyor ve onları en �y� şek�lde tems�l 

ed�yoruz. Odamız çalışmalarının 

etk�n b�r şek�lde sürdürüleb�lmes� 

�ç�n yapacağı uygulamaların hedef 

k�tles� şüphes�z k� üyeler�m�zd�r. 

Körfez �lçes�, �ç�nde barındırdığı 

potans�yel� �le marka şeh�r olmaya 

aday ve bu yönde büyük adımlarla 

�lerl�yor. Ekonom�k, sosyal ve kültürel 

değerler bakımından oldukça zeng�n 

b�r �lçe olan Körfez �ç�n tüm

oluşturuyor. Çünkü marka şeh�r 

olmak bölgede tüm yaşamın bell� 

standartlarda gerçekleşt�r�lmes�, 

bölgen�n Potans�yel�n�n gerçek 

anlamda kullanılması anlamına 

gel�yor. 

düzenlenen eğ�t�mler, sem�nerler, 

üyeler�m�ze ve odalara yapılan 

z�yaretler ‘Körfez İlçes�n� nasıl daha 

�y� b�r noktaya get�r�r�z?’

Bu amaç çerçeves�nde Körfez’de 

faal�yet gösteren �ş dünyasının çatı 

kuruluşu Körfez T�caret Odası 

İlçem�z�n ekonom�k ve kültürel 

değerler�n�n y�ne �lçem�z �ç�n katma 

değer sağlayacak hale Get�r�lmes� 

�ç�n gel�şt�r�len projeler b�rer b�rer 

hayata geç�r�l�yor. Bu zorlu süreçte 

B�zlere de öneml� görevler düşüyor. 

Körfez T�caret Odası’nda

düşüncem�z�n sonunda gel�şt�r�len

Bu amaç uğruna çıktığımız yolda 

em�n adımlarla �lerlemeye devam 

edeceğ�z. Bu süreçte b�zlere destek 

olan tüm üyeler�m�ze,  değerl�

d�l�yorum.

bel�rterek �ş hayatlarınızda

etk�nl�klerd�r. V�zyonumuz �lçem�z� 

geleceğe taşımak, sadece

bulunduğu bölge ya da Türk�ye’de 

değ�l tüm dünya standartlarında 

modern b�r şeh�r yaratmak ve bunu 

dünyaya en etk�ley�c� şekl�yle

arkadaşlarımıza çok teşekkür

ed�yorum.  

başarılarınızın da�m� olmasını

duyurmaktır. 

Körfez T�caret Odası Mecl�s� Olarak 

s�zlerden gelecek görüş ve öner�lere 

her zaman açık olduğumuzu

Güngör AYHAN
KTO MECLİS BAŞKANI

Saygılarımla



Yönet�ş�m (Katılımcı Yönet�m) anlayışı �le oda’nın ve üyeler�n�n 

kurumsal yapısını sürekl� �y�leşt�rmek, �lçen�n sosyal ve ekonom�k 

hayatını canlandırarak toplumsal memnun�yet� artırmak.

Kurumsal Yapımız

V�zyonumuz

Üyeler�n�n ve t�car� faal�yette bulunan tüm kuruluşların 

�ht�yaçlarını doğru algılar,  bu �ht�yaçların karşılanmasında 

planlayıcı ve uygulayıcı olarak akt�f rol alır.

Üyeler�ne dış t�caret konusunda destek olur.

5174 Sayılı TOBB Kanununun verd�ğ� yetk�ler ışığında; 

Yerel kurumlarla ortak hareket platformu oluşturur.

Üyeler�n yasal gel�şmeler hakkında b�lg�lend�r�lmes�n� sağlar.

 

Üyeler�n haklarını ve çıkarlarını koruyarak üyeler arasındak� 

t�caret�n gel�şmes�n� sağlar.

Üye ve personel memnun�yet�n� ve gel�ş�m�n� artırarak h�zmet 

kal�tes�n� sürekl� �y�leşt�r�r.

M�syonumuz
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Temel Değerler�m�z

Et�k Değerler�m�z

Ulaşılab�l�rl�k

Vakıflık

Yaratıcılık

Önderl�k

K�ş�sel Ver�lerde G�zl�l�k

Güncell�k

G�r�ş�mc�l�k

Katılımcılık

Güven�l�rl�k

Hesap Vereb�l�rl�k

Şeffalık

İnovasyon

Yalın

İy� n�yetl�

Güler yüzlü

Poz�t�f

Ad�l

Dürüst

Tarafsız

Saygın ve saygılı

İnsan haklarına saygılı

Az�ml�

Demokrat

Güven�l�r

Kanunlara Uyan

Çalışkan

Etk�l�

Önyargısız

Sam�m�

Sorumluluk Sah�b�

N�tel�kl�

Çevreye duyarlı



“ FAALİYET RAPORU
2019
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
1.2.9-1.2.10-1.2.11-2.1.10

EĞİTİMLER
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İŞTE MARKA DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Körfez T�caret Odası, 2018 yılında olduğu g�b� 2019 yılında da 

Yaşam Boyu Gel�ş�m Merkez� tarafından hazırlanan ve Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı 2019 yılı Tekn�k Destek programınca 

desteklenen eğ�t�mler� başarıyla gerçekleşt�rd�. 

EĞİTİMİN AMACI:
“Duygusal Zeka Ned�r Ve Nasıl Gel�şt�r�l�r? Duygusal Zeka İle Stres 

Yönet�m�, Yönet�c�l�k Ve Beden D�l� Arasındak� İl�şk� Nasıl Sağlanır? 

Örnek Uygulamalar” Eğ�t�m� �le katılımcılarda İşyer�nde g�derek 

daha öneml� hale gelen duygusal zeka ve beş alanıyla (duyguların 

farkında olma, duyguları yönetme, kend�n� mot�ve etme, empat� ve 

�l�şk�ler�n� kontrol etme) �lg�l� b�lg�, becer� ve yüksek farkındalık 

kazandırmak amaçlandı.

Duygusal Zeka Ned�r ve Nasıl Gel�şt�r�l�r? Duygusal Zeka İle 

Stres Yönet�m�, Yönet�c�l�k ve Beden D�l� Arasındak� İl�şk� 

Nasıl Sağlanır? 

Örnek Uygulamalar Eğ�t�m�

Doğru İşe Doğru Personel Seçme Yöntemler� Nelerd�r? 

K�ş�l�k Envanter� Uygulaması Ve Anal�z� Nasıl Yapılır? Örnek 

Uygulamalar Eğ�t�m�

“Doğru İşe Doğru Personel Seçme Yöntemler� Nelerd�r? K�ş�l�k 

Envanter� Uygulaması ve Anal�z� Nasıl Yapılır? Örnek Uygulamalar” 

Eğ�t�m� �le katılımcılarda �le �nsan faktörünün �ş dünyasında artan 

önem�ne paralel olarak “�şe en uygun personel�” seçeb�lme 

becer�ler�n� gözden geç�rmek, seçme sürec�n� �ncelemek ve 

uygulamalar ışığında daha etk�n mülakat tekn�kler� becer�ler� 

kazandırmayı amaçlandı.

EĞİTİMİN AMACI:

Müşter� kazanma ve tutundurma

hazırlarken nelere d�kkat ed�lmel�d�r?

Örnek uygulamalar eğ�t�m�

EĞİTİMİN AMACI:

N�tek�m günümüzde; Ş�rket stratej�ler�

müşter�lere daha fazla değer katan yaklaşımlar 

üzer�ne oturtulmakta; Rekabet üstünlüğü �se 

müşter�lere sağlanan h�zmet sev�yes�nden, 

özgünlükten, hızdan ve yeteneklerden

Küresel acımasız rekabet ortamında ş�rketler� 

müşter� ve rekabet değ�şt�rmeye zorlamaktadır.

kaynaklanmaktadır. 

stratej�ler� nasıl hazırlanır? Stratej�ler�

Ş�rketler�n, müşter� odaklı düşünmeye dayalı 

pazarlama anlayışı ve uygulamalarındak� bu 

gel�ş�m çerçeves�nde, pazarlama stratej�ler�n� 

gözden geç�rerek gel�şt�rmeler� gerekmekted�r.

“Müşter� Kazanma ve Tutundurma Stratej�ler� Nasıl Hazırlanır? Stratej�ler� 

Hazırlarken Nelere D�kkat Ed�lmel�d�r? Örnek Uygulamalar” Eğ�t�m� �le 

katılımcılarda bu konularda temel

Z�ra, eşdeğer fakat rak�p ürünler ve h�zmetler arasındak� farkı koşulsuz müşter� 

tatm�n� bel�rlemekted�r. 

yeterl�l�kler kazandırmak amaçlandı.
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Sosyal Medya'nın Hayatımıza G�r�ş�, Sosyal Medya Platformları, Facebook& 

İnstagram, Facebook&Instagram Reklamları, Facebook Instagram Reklam 

Hesabı Oluşturma ve Yönet�m�, Hedef K�tle Araştırması ve L�steleme, 

Reklam Çeş�tler�, Reklam Hazırlama ve Yayınlama, Reklam Stratej� 

Örnekler� �le katılımcılarda bu konularda temel yeterl�l�kler kazandırmak 

amaçlandı.

EĞİTİMİN AMACI:

Sosyal medya reklam kampanyaları nasıl yürütülür? D�j�tal 

pazarlama süreçler� nelerd�r? Güvenl� d�j�tal pazarlama sürec� 

nasıl yürütülür?

Ürün �majı, Marka haberdarlığı, Markaya karşı tutum, 

Dağıtım kanalları, Reklam, Satış tutundurma, F�yatlama, 

Ambalajlama, Satış sonrası h�zmetler, Yen� ürün 

gel�şt�rme, Tüket�c� terc�hler� konuları �le katılımcılarda 

bu konularda temel yeterl� l �kler kazandırmak 

amaçlandı.

Pazar araştırması nasıl yapılır? Pazar araştırması 

yapılırken en çok yapılan hatalar

EĞİTİMİN AMACI:

KÖRFEZ TİCARET ODASI 11
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Körfez T�caret Odası, Körfez M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve MARKA �şb�rl�ğ� 

�le gerçekleşt�r�len "10-14 yaş grubu öğrenc�lere Geleceğ�n CEO'ları 

G�r�ş�mc� Çocuk Atölyes� Eğ�t�m�n� odamızda gerçekleşt�r�ld�. 

Geleceğ�n CEO’ları G�r�ş�mc�l�k Sert�fika Programı �le araştırarak 

öğrenen, deney�mleyerek kend�n� gel�şt�ren b�reyler yet�şt�rmek, 

onları gel�şt�rme �mkânıyla buluşturarak geleceğ�n b�l�m �nsanlarına 

katılmalarına yardımcı olmak amaçlandı.

Geleceğ�n Ceo’ları Eğ�t�m�

EĞİTİMİN AMACI:

EĞİTİMİN AMACI:

Dış T�caret Eğ�t�m�

Odamız Mecl�s Salonu’nda Ekonom� Bakanlığı ve Türk�ye 

Odalar ve Borsalar b�rl�ğ� koord�nasyonunda ve odamız ev 

sah�pl�ğ�nde yaptığımız toplantı büyük �lg� gördü. 

Toplantıda İhracatta Sağlanan Devlet destekler�, Yurt dışında 

gerçekleşt�r�len fuar katılımlarının desteklenmes�, uluslararası 

rekabetç�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�n�n desteklenmes�, Pazar 

araştırması ve pazara g�r�ş desteğ�-pazara g�r�ş belgeler�n�n 

desteklenmes�, Türk ürünler�n�n yurtdışında markalaşması, 

Türk malı �majının yerleşt�r�lmes� g�b� pek çok konu 

katılımcılara anlatılarak b�lg�lenmeler� amaçlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmes� İle İlg�l� 

Ver�len Teşv�kler Eğ�t�m�

İl  Orman ve Tarım Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma 

yatırımlarının desteklenmes� �le �lg�l� ver�len teşv�kler konulu 

b�lg�lend�rme sem�ner� odamızda yoğun b�r katılımla gerçekleşt�r�ld�. 

tarımsal üret�me yönel�k sab�t yatırımlar, kırsal tur�zm yatırımları, 

ç�ftl�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k altyapı s�stemler�, el 

sanatları ve katma değerl� ürünler, b�l�ş�m s�stemler� ve eğ�t�m 

yatırımları �le �lg�l� teşv�kler katılımcılara anlatılarak b�lg�lenmeler� 

amaçlandı. 
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Kadın G�r�ş�mc�lere Yönel�k Kooperat�fç�l�k Eğ�t�m�

EĞİTİMİN AMACI:
Körfez T�caret Odası kadın g�r�ş�mc�l�ğ�n� desteklemek ve yerel 

kalkınma destekler� kapsamında T�caret İl Müdürlüğü, A�le ve 

Sosyal Pol�t�kalar İl Müdürlüğü ve Orman ve Tarım İl Müdürlüğü, 

Körfez Kaymakamlığı ve Kadın G�r�ş�mc�ler İcra Kurulu İşb�rl�ğ� 

ve G�r�ş�mc� adaylarının katılımı �le Kooperat�fleşme Eğ�t�m� 

gerçekleşt�r�ld�. Kooperat�fç�l�ğe g�r�ş, Pazarlama ve e-t�caret, ve 

kadın kooperat�fç�l�kler� �ç�n destek ve teşv�kler T�caret 

Bakanlığı Kooperat�fç�l�k Genel Müdürlüğü Uzmanı Memnune 

Sıla Ültanır tarafından g�r�ş�mc� adayları �le paylaşılırken, 

Türk�ye’de k� kadın kooperat�fler�n�n başarılı serüvenler� de s�ne 

v�zyon şekl�nde katılımcılarla paylaşılarak b�lg�lenmeler� 

amaçlandı.

EĞİTİMİN AMACI:
Uygulamalı g�r�ş�mc�l�k kurslarında �l�n önde gelen kurumlarından 

olan odamızda 2019 yılında 10 adet uygulamalı g�r�ş�mc�l�k kursu 

vererek toplamda 300 yen� g�r�ş�mc�y� ülkem�ze kazandırdık. 2019 

yılı Aralık Ayı �t�bar� �le örgün eğ�t�me son veren KOSGEB İl 

Müdürlüğü bu aydan �t�baren eğ�t�mler�ne onl�ne olarak devam 

edecek. 2014 yılından �t�baren verd�ğ�m�z kurslarımızda 1500 yen� 

g�r�ş�mc�y� odamızda verd�ğ�m�z eğ�t�mlerde ağırlayarak 700’ü aşkın 

�şletmen�n �l�m�ze ve �lçem�ze kazandırılması noktasında destek 

olmayı amaçladık.

Körfez T�caret Odası Uygulamalı G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�mler�

Kadın ve genç g�r�ş�mc�ler kuruluna yönel�k olarak mal� müşav�r, 

ekonom�st Çağlayan Ateş tarafından F�nans yönet�m�, mal� 

tabloların okunması, b�lançonun yorumlanması g�b� konularla 

�lg�l� b�lg�lend�rmelerde bulunuldu.

G�r�ş�mc�ler �ç�n F�nansal Ter�mler Eğ�t�m�

EĞİTİMİN AMACI:
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
1.5.2-3.1.3

SOSYAL 
SORUMLULUK
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Hayaller�m�n Yansıması Serg�s�

Odamızda kadın g�r�ş�mc� Hüsn�ye Ceren’�n hayaller�m�n yansıması 

serg�s�ne ev sah�pl�ğ� yaptık. Serg�de kadın g�r�ş�mc� Hüsn�ye Ceren’�n 

sanatsal çalışmaları �l ve �lçeden gelen katılımcılar tarafından büyük �lg� 

gördü.

gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�k dışında Körfez İlçe 

halkımız �ç�nde sosyal sorumluluk çalışmaları 

gerçekleşt�rerek ve �lçem�zde gerçekleşt�r�len 

projelere katılarak odamızın adının bu 

projelerde de yer almasını sağladık.

İl�n en büyük s�v�l toplum kuruluşlarından b�r� 

olarak üyeler�m�ze yönel�k olarak 

Fark Yaratan Kadınlar Projes� kapsamında Gülcan Karadağ 

Hat ve tezh�p sanatı �le el emekler�n�n serg�s�ne ev sah�pl�ğ� 

yaptık.

Körfez T�caret Odası ev sah�pl�ğ�nde başlatılan proje 

kapsamında fark yaratan kadınlar Körfezl� kadınlarla 

buluşturularak g�r�ş�mc�l�ğ�n önem� ve kadınların üret�mde 

yer almasının önem� vurgulanarak farkındalık yaratılması 

amaçlanan serg� sanat severlerden tam not aldı.

Gülcan Karadağ Hat Ve Tezh�p Sanatı Serg�s�

Gülcan Karadağ Hat ve Tezh�p Sanatı Serg�s�

Fark Yaratan Kadınlar Projes� kapsamında Gülcan Karadağ Hat ve tezh�p 

sanatı �le el emekler�n�n serg�s�ne ev sah�pl�ğ� yaptık.

Körfez T�caret Odası ev sah�pl�ğ�nde başlatılan proje kapsamında fark 

yaratan kadınlar Körfezl� kadınlarla buluşturularak g�r�ş�mc�l�ğ�n önem� 

ve kadınların üret�mde yer almasının önem� vurgulanarak farkındalık 

yaratılması amaçlanan serg� sanatseverlerden tam not aldı.

Geleceğ�n Nefes Projes�

11 M�lyon F�dan D�kme Etk�nl�ğ�ne katılım sağlayarak 

odamız adına ağacımızı d�kerek projeye destek verd�k. 11 

Kasım 2019’da saat 11.11’de 81 �l�m�zde 2023 noktada 3 

saat �ç�nde tam 11 m�lyon fidan toprakla buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden� �le odamızda kadınlara yönel�k 

sem�ner gerçekleşt�rerek farkındalık yarattık. 

Kocael� Ün�vers�tes�’nden Doç. Dr. B�lsen B�lg�l� kadınlara yönel�k olarak 

pazarlama ve tahs�lat alanında yaşanan sorunlar ve kadınların �ş 

hayatında olmalarının önem� üzer�ne detaylı b�r sunum gerçekleşt�rd�. 

İlg� çeken programda B�lsen B�lg�l� verd�ğ� örnekler ve görsellerle 

sem�ner� renklend�rd�.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Farkındalık Eğ�t�m�



Dünya Ot�zm Farkındalık Günü Etk�nl�ğ�

Dünya Ot�zm Farkındalık Günü'nde özel çocuklar ve a�leler�yle b�rl�kte yürüdük. Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk, s�v�l toplum 

kuruluşlarının tems�lc�ler� ve okullarda eğ�t�m gören çocuklar �le vel�ler� kortejde yer aldı. Kortej�n�n ön sıralarında yer alan öğrenc�ler 

trompet çalarken, özel çocuklar mav� balonlarla yürüdü. Taşınan pankartlarda da farkındalık gününü hatırlatan mesajlara yer ver�ld�.

Özel Eğ�t�m Merkezler�nde Sağlık Taramaları

Odamız ve Anadolu Sağlık Vakfı �şb�rl�ğ� �le 2 yıldır 

devam eden Sosyal Sorumluluk projes� kapsamında 

�lçem�zde bulunan özel öğret�m ve rehen�l�tasyon 

merkezler�nde bulunan özel öğrenc�lere yönel�k 

sağlık taramaları organ�zasyonlarını gerçekleşt�rd�k. 

Bu organ�zasyonlarda yaklaşık 150 özel öğrenc� 

sağlık taramasından geçt�.

KÖRFEZ TİCARET ODASI16
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
2.1-1.4

DIŞ TİCARET



Dış T�carette Yaşanan operasyonel sorunlar �le �lg�l� b�reb�r görüşmeler

Dış T�caret Eğ�t�mler�

İhracat Yapmak �steyen firmaların bel�rlenmes�

İhracat yapmak �steyen firmalarımıza Dış T�caret z�yaret planlaması yapılması ve destek ver�lmes� yaptığımız çalışmalarımız 

arasında yer aldı.

Körfez T�caret Odası olarak; üyeler�m�z�n, �hracat ve �thalat yapab�lme kapas�teler�n� artırmak amacıyla pek çok alanda 

h�zmetler vermekte, firmalarımızın gel�şmeler� ve büyümeler� �ç�n her türlü desteğ� sağlamaya çalıştık.

KÖRFEZ TİCARET ODASI 2019 YILI DIŞ TİCARET ÇALIŞMALARI
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SEMİNERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI DIŞ TİCARET 

uluslararası rekabetç�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�n�n desteklenmes�, 

Pazar araştırması ve pazara g�r�ş desteğ�-pazara g�r�ş 

belgeler�n�n desteklenmes�, Türk ürünler�n�n yurtdışında 

markalaşması, Türk malı �majının yerleşt�r�lmes� g�b� pek 

çok konu katılımcılara anlatıldı. Toplantıda Konuşan KTO 

Başkanı Öztürk ‘Değ�şen teknoloj�ye aynı hızla uyum 

sağlamaya çalışan ve devletler�n ekonom�k hayatında son 

derece öneml� b�r rol oynayan bu hızlı ve d�nam�k faal�yet, 

ülkeler�n kalkınmasında ve refahın artmasında da 

b�l�yorsunuz k� son derece etk�l�d�r. B�zler Körfez T�caret 

Odası olarak; Üyeler�m�z�n, �hracat ve �thalat yapab�lme 

kapas�teler�n� artırmak amacıyla pek çok alanda h�zmetler 

vermekte, firmalarımızın gel�şmeler� ve büyümeler� �ç�n 

her türlü desteğ� sağlamaktayız, bugün b�zlerle olan tüm 

katılımcılara teşekkürler�m� sunuyorum’ ’ded�.

Odamız Mecl�s Salonu’nda Ekonom� Bakanlığı ve Türk�ye 

Odalar ve Borsalar b�rl�ğ� koord�nasyonunda ve odamız ev 

sah�pl�ğ�nde yaptığımız toplantı büyük �lg� gördü. 

Toplantıda İhracatta Sağlanan Devlet destekler�, Yurt 

dışında

gerçekleşt�r�len fuar katılımlarının desteklenmes�,

YABANCI YATIRIMCILARI ODAMIZDA AĞIRLADIK

İhracat kom�syonu toplantılarımızda dış t�caret desteğ� ver�lecek 

firmalarımızın değerlend�rmeler�n� yaparak �hracatlarını 

yaptırdık ve yabancı yatırımcıları odamızda ağırlayarak �l ve �lçe 

dış t�caret�ne katkı sağladık. Odamızda ağırladığımız yabancı 

yatrımcılar Körfez �lçes� ve Türk�ye'n�n yatırım yapılab�lecek en 

güven�l�r ülkeler arasında yer aldığını söyled�ler.
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D�Ş TİCARET YAPMAK İSTEYEN 

ÜYELERİMİZE ZİYARET

Z�yaretlerde uluslararası rekabetç�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� desteğ� (ur-

ge desteğ�), pazara g�r�ş belgeler� desteğ�, yurtdışı pazar 

araştırması desteğ�, yurt dışı b�r�m, marka tesc�l tanıtım desteğ�, 

Türk�ye t�caret merkezler� desteğ�, �hracat kred� s�gorta programı 

desteğ�, alıcı kred�s� desteğ�, yurt dışı fuar destekler�, yurt �ç� fuar 

destekler�, tasarım desteğ�, türk ürünler�n�n yurtdışında 

markalaşması, türk malı �majının yerleşt�r�lmes� ve turqualıty® 

desteğ� g�b� konular z�yaretlerde dış t�caret yapmak �steyen üyeler 

�le paylaşıldı.

Körfez T�caret Odası olarak her yıl gerçek-leşt�rd�ğ�m�z anket 

çalışmamızda dış t�caret yapmak �steyen üyeler�m�z� tesp�t 

ederek z�yaretler gerçekleşt�rd�k ve odamızda ağırlayarak dış 

t�caret desteğ� verd�k.

İHRACAT KOMİSYONU TOPLANTILARIMIZI

GERÇEKLEŞTİRDİK

Alanında uzman �hracat kom�syonu �le yapılan 

toplantılarda, İhracat potans�yel� olan üyeler�n z�yaret 

planı, Dış T�caret Akadem�s� ve Yaşam Boyu Gel�ş�m 

Merkez�  ça l ışmalar ı ,  Kom�syonunun mecl �s 

toplantısında yapacağı sunumlar, mecl�s toplantısında 

yapılacak olan üye tanıtımları, dış t�caret yapmak 

�steyen üyeler�n bel�rlenmes� ve ver�lecek destekler�n 

planlanması g�b� pek çok konu kom�syonumuzda 

görüşülerek çalışmalar sürdürüldü.

ÜYELERİMİZE ODA DESTEKLİ İHRACAT YAPTIRDIK

Körfez T�caret Odası’nın en önemsed�ğ� konuların başında gelen 

dış t�caret konusunda 2019 yılında olumlu gel�şmeler yaşandı. 

Odamızın verd�ğ� �hracat desteğ� �le üyeler�m�z�n yurtdışı 

pazarına g�rmes�ne destek olduk. Ras�m Kırvel� Fransa, İlker Can 

Dönmez İng�ltere ve İsra�l başta olmak üzere üyeler�m�ze dış 

t�caret alanında yardımcı olarak �hracat yapmalarına destek 

olduk. Başta ülke ve kent ekonom�s�n�n, yen� �hracatçı �ş �nsanları 

ve yen� dış t�caret sahalarıyla güçleneceğ�ne �nanan Körfez 

T�caret Odası, �hracat yapmak �steyen �şletmelere yol göstermek 

üzere yol çıkarak �hracat kom�syonunu kurdu. Körfez T�caret 

Odası hem eğ�t�mler�yle hem de alanında uzman �hracat 

kom�syonu �le, �şletmelere �hracatta kılavuz kaptanlığı yapmaya 

devam ed�yor.
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GÖRÜŞMELERİ

Telekomün�kasyon,  Akaryakıt Gaz, Nakl�ye Loj�st�k,

Körfez T�caret Odası üyeler�n�n dış t�caret�n� gel�şt�rmek ve 

�lçe t�caret�ne hareket katmak �ç�n h�zmetler�ne devam 

ed�yor. Bu kapsamda �k�l� �ş görüşmeler� yapmak üzere 40 

k�ş�l�k b�r rus heyet�n� odada ağırlayan Körfez T�caret Odası 

üyeler� �le Rus �ş �nsanlarını buluşturdu.

RUS HEYETİN ODAMIZI ZİYARETİ VE İKİLİ İŞ

Körfez T�caret Odası konferans salonunda gerçekleşt�r�len 

�k�l� �ş görüşmeler�ne Rus heyetten 29 firma katılırken 

alanlarına göre eşleşt�r�len firmalar Rus heyetle b�reb�r 

görüşmeler gerçekleşt�rd�ler. İk�l� görüşmelere Körfez 

T�caret Odası İnşaat Müh. Hafr�yat Yapı Denet�m, Kereste 

Ahşap İnşaat Malz. Çel�k Konst., Madenc�l�k Maden� Yağ 

K�mya Petrol Taşocağı, Otomot�v Çel�k Konstrüks�yon, gıda, 

mob�lya tekst�l,beyaz eşya, Tekst�l, reklam

Gümrük, Den�zc�, S�gorta, Banka, Otomot�v Yedek Parça, 

Sağlık, Eğ�t�m, Kuyumculuk, Mühend�sl�k Tes�sat Doğalgaz, 

Yapı Koop. İnşaat Taahhüt sektörler�nden tems�lc�ler 

katıldılar.

GÖRÜŞMELERİ

Körfez T�caret Odası üyeler�n�n dış t�caret�n� gel�şt�rmek ve �lçe 

t�caret�ne hareket katmak �ç�n h�zmetler�ne devam ed�yor. Bu 

kapsamda �k�l� �ş görüşmeler� yapmak üzere yaklaşık 25 k�ş�l�k 

Kosova Heyet�n� odada ağırlayan Körfez T�caret Odası üyeler� 

�le Kosovalı �ş �nsanlarını buluşturdu. Körfez T�caret Odası 

konferans salonunda gerçekleşt�r�len �k�l� �ş görüşmeler�ne 

Kosovalı heyette 18 firma katılırken alanlarına göre 

eşleşt�r�len firmalar Rus heyetle b�reb�r görüşmeler 

gerçekleşt�rd�ler. 

KOSOVALI HEYETİN ODAMIZI ZİYARETİ VE İKİLİ İŞ

sektörler�nden tems�lc�ler katıldılar

İk�l� görüşmelere Körfez T�caret Odası İnşaat Müh. Hafr�yat 

Yapı Denet�m, Kereste Ahşap İnşaat Malz. Çel�k Konst., 

Madenc�l�k Maden� Yağ K�mya Petrol Taşocağı, Otomot�v Çel�k 

Konstrüks�yon, gıda, mob�lya tekst�l,beyaz eşya, Tekst�l, reklam 

Telekomün�kasyon, Akaryakıt Gaz,  Nakl�ye Loj�st�k, Gümrük, 

Den�zc�, S�gorta, Banka, Otomot�v Yedek Parça, Sağlık, Eğ�t�m, 

Kuyumculuk, Mühend�sl�k Tes�sat Doğalgaz, Yapı
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
1.2.8-1.2.5

KOMİTE 
ÇALIŞMALARI



KTO’DA YILIN SON MECLİS TOPLANTISINA KOMİTELER 

DAMGA VURDU

ÖZTÜRK ‘’YÖNETİM MECLİS VE KOMİTELERİMİZ ÇOK 

UYUMLU

Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk toplantının açılış 

konuşmasında ‘’Yıl �ç�nde yapılan sektör çalışmaları, üye 

z�yaretler�, öner� sayıları ve kom�teler�m�z�n yaptıkları bütün 

çalışmaları hazırlanan sunumlarda görüyor olacağız. Çok 

şükür k� göreve geld�ğ�m�z 2018 N�san Ayı’ndan bugüne 

kom�teler�m�z çok ver�ml� çalışmalar yaptı. Bu sayede sadece 

yerel düzeyde değ�l ulusal ölçekte de b�rçok sorunun çözüm 

kaynağı olduğumuzu gördük. Yen� yönet�m, mecl�s ve 

kom�teler�m�zle uyum �çer�s�nde ve tam b�r ek�p ruhuyla 

çalışarak üyeler�m�ze ve halkımıza yönel�k pek çok 

organ�zasyon ve etk�nl�kler düzenled�k.

Körfez T�caret Odası’nda yılda �k� kez yapılan kom�teler 

müşterek toplantısına Kocael� Büyükşeh�r Başkan Vek�l� Yaşar 

Çakmak, T�caret İl Müdürü Veys� Uzunkaya, B�l�m Sanay� İl 

Müdürü İlhan Aydın, KOSGEB İl Müdürü İbrah�m Usta Ömer, 

Kocael� Büyükşeh�r Bölge Koord�natörü Abdullah Köktür, 

Den�z T�caret Odası Başkanı, SGK İl Müdürü Nurett�n Nacar 

ve oda organ üyeler� tam katılım gösterd�. 

KATILIM YOĞUNDU

Körfez T�caret Odası’nda yılın son mecl�s toplantısı Cemalett�n 

F�dancı mecl�s salonunda kom�teler�n 2019 yılı faal�yetler�n� 

anlattıkları sunumlar toplantıya damga vurdu. 

Körfez T�caret Odası’nda yılın son mecl�s toplantısı mecl�s 

başkanı Güngör Ayhan Başkanlığında kom�teler müşterek 

toplantısı �le b�rl�kte gerçekleşt�r�ld�.

KOMİTE ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Körfez T�caret Odası’nda �lk kez yapılan yılsonunda 

kom�telerden b�r tems�lc�n�n sunumuyla faal�yet, üye 

z�yaret�, öner� sayısı, kabul gören öner� sayısı, TOBB’a 

yazılan yazı sayısı g�b� ver�ler�n anlatıldığı sunumlar 

büyük �lg� gördü. 

Açılış konuşmasında üye z�yaretler�ne değ�nen Öztürk 

‘’Bu süreçte en d�kkat çeken konu �st�snasız üye 

z�yaretler�m�z oldu. 20 aylık sürede 1200’ü aşkın üye 

z�yaret� yaparak b�r rekor kırdığımızı düşünüyor, Hala 

akt�f olarak üye z�yaretler�ne devam eden kom�te 

üyeler�m�ze ayrıca teşekkürler�m�z� �let�yoruz.

Genç G�r�ş�mc�ler adına N�hat Can Kırcı ve Kadın 

G�r�ş�mc�ler adına �se Fatoş Durak Yaptı.

1250 ÜYE ZİYARETİ YAPTIK

KOMİTELER SUNUMLARI İLE DAMLA VURDU

Sunumları 1,2,15. Kom�te adına Ayşe Hacet Aşar, 3,4,8. 

Kom�te adına Hal�l Küçük, 5. Kom�te adına Vehb� 

Taştek�n, 9,10,12. Kom�te adına Murat Çet�nkaya, 11. 

Kom�te adına Mehmet Şah�n, 13. Kom�te adına Fat�h 

Uykun, 6,7,14. Kom�te adına �se B�lal Tomba yaptı. 

Körfez T�caret Odası 2019 yılı performans 

ödüllend�r�lmes�n�n yapıldığı toplantıda b�r�nc�l�ğ� 13. Ve 

5. Kom�te paylaşırken KTO’da �lk kez ver�len İharacatta 

başarı ödülünü �se �hracat başkan yardımcısı B�lal 

Tomba aldı.
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Kom�te B�r�nc�l�ğ� Paylaştı

Kom�te Performans Ödül tören�nde
13. ve 5. kom�te b�r�nc�l�ğ� paylaşı

İhracatta Başarı Ödülünü �hracat kom�syon
Başkan Yardımcısı B�lal Tomba Aldı

Kom�teler Müşteek Toplantısına Kocael� Büyükşeh�r Başkanı 

Vek�l� Yaşar Çakmak olmak üzere çok sayıda protokol üyes� katıldı.
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KTO Başkanı Recep ÖZTÜRK Kom�telere Teşekkür 

ederken tüm üyeler�n yen� yılını da kutladı
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Körfez T�caret Odası’nda �lkler gerçekleşmeye devam ed�yor. Körfez T�caret Odası’nda bu yıl �lk kez yapılan yılsonu faal�yet 

sunumları kısmında kom�teler yaptıkları çalışmalar ve sunumlarıyla mecl�se damga vurdular. Sunum sonlarında yapılan 

�stat�st�ksel ver�ler�n kullanılarak yapıldığı kom�te karneler� büyük �lg� gördü. 

İşte Körfez T�caret Odası Kom�te karneler�



KÖRFEZ TİCARET ODASI’NDA BİR İLK

Körfez T�caret Odası’nda oda kom�teler�n daha akt�f 

hale get�r�lmes� çalışmaları kapsamında 2019 yılı 

Aralık Ayı mecl�s toplantısında yapılan Kom�teler 

müşterek toplantısında her kom�te 2019 yılı boyunca 

yaptıkları çalışmaları mecl�s üyeler� �le paylaştı. 

Sunumlarda açıklanan kom�te karneler� �le z�yaret 

sayıları, öner� sayıları, TOBB’a yazılan sektör sorunları 

odalar arası �st�şareler ve ortak sorun bel�rleme g�b� 

pek çok kr�ter sunumların �çer�ğ�n� oluşturdu.

Körfez T�caret Odası 2019 yılı performans ödüllend�r�lmes�n�n yapıldığı toplantıda b�r�nc�l�ğ� 13. ve 5. Kom�te paylaşırken 

KTO’da �lk kez ver�len İharacatta başarı ödülünü �se �hracat başkan yardımcısı B�lal Tomba aldı.

KOMİTE ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

KATILIM YOĞUNDU

Körfez T�caret Odası’nda yılda �k� kez yapılan 

kom�teler  müşterek toplantıs ına Kocael � 

Büyükşeh�r Başkan Vek�l� Yaşar Çakmak, T�caret İl 

Müdürü Veys� Uzunkaya, B�l�m Sanay� İl Müdürü 

İlhan Aydın, KOSGEB İl Müdürü İbrah�m Usta 

Ömer, Kocael� Büyükşeh�r Bölge Koord�natörü 

Abdullah Köktür, Den�z T�caret Odası Başkanı, SGK 

İl Müdürü Nurett�n Nacar ve oda organ üyeler� tam 

katılım gösterd�. 

1,2,15. Kom�te Adına Kom�te Başkanı 

Ayşe Hacet Aşar 2019 yılı sunumunu anlattı.

6,7,14. Kom�te Adına 7. Kom�te üyes� B�lal 

Tomba 2019 yılı Kom�te sunumunu anlattı

3,4,8. Kom�te Adına Kom�te Başkanı Hal�l 

Küçük 2019 yılı Kom�te sunumunu anlattı

11. Kom�te Adına Mehmet Şah�n 2019 yılı 

kom�te sunumunu gerçekleşt�rd�

9,10,12. Kom�te adına 12. Kom�te üyes� Murat

Çet�nkaya 2019 yılı kom�te sunumunu anlattı

5. Kom�te adına Vehb� Taştek�n 2019 yılı 

sunumunu gerçekleşt�rd�
13. Kom�te adına Fat�h Uykun 2019 yılı sunumunu gerçekleşt�rd�
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 KTO Başkanı Recep Öztürk Kom�telere Teşekkür Ederken 
tüm üyeler�n yen� yılını da kutladı
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
2.1-1.4

GENÇ 
GİRİŞİMCİLER
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Genç G�r�ş�mc�ler Kurulu, genç g�r�ş�mc�lere eğ�t�m, 

kapas�te gel�şt�rme desteğ� �le g�r�ş�mc� fik�rler�n� hayata 

geç�rmeler�nde destek sağlamak üzer�ne kurulmuştur. 

Ülkem�zdek� genç g�r�ş�mc� potans�yel�n�n n�cel�k ve n�tel�k

bakımından gel�şt�r�lmes� ve daha donanımlı hale 

get�r�lmes� amacıyla pol�t�ka bel�rlemek ve g�r�ş�mc�l�k

kültürünün gençler arasında gel�şmes�ne öncülük etmek 

kurulun başlıca görevler� arasındadır.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR GENÇ GİRİŞİMCİLER 

KURULU

AMACI VE GÖREVLERİ

TOBB GGK, TOBB bünyes�nde teşekkül ett�r�len ve TOBB 

Yönet�m Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan, genç 

g�r�ş�mc�l�k konusunda temel pol�t�kalar gel�şt�ren ve görüş 

oluşturulmasına katkıda bulunan �st�şar� b�r kuruldur. TOBB 

GGK’ nın Onursal Başkanı Sayın M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve 

Başkanı Sayın Al� Sabancı’dır.

Genç G�r�ş�mc�ler Kurulu Aylık Olağan İcra Kurulu Toplantıları

Kocael� Val�s� Hasan Basr� Güzeloğlu Z�yaret

Bu kapsamda;

TOBB Genç G�r�ş�mc�ler Kurulu;

Gençlere k�ş�sel gel�ş�m yollarını öğreterek kar�yer gel�şt�rme fırsatları 

yaratmak,

GGK; eğ�t�mler�n ve kapas�te gel�şt�rmen�n yanı sıra genç g�r�ş�mc�ler�n �ş 

kurma ve �şler�n� başarılı b�r şek�lde sürdürme sırasında da desteklemek,

Türk ekonom�s�n�n gel�şmes�ne katkıda bulunacak sektörlerde g�r�ş�mde 

bulunulmasına yardımcı olacak pol�t�kaları bel�rlemek ve bu sektörlere genç 

g�r�ş�mc�ler� yönlend�rmek ve teşv�k etmek,

Genç g�r�ş�mc�ler�n s�v�l toplum kuruluşlarında, yerel yönet�mlerde görev 

almalarını teşv�k etmek, çalışmaları ve projeler�nde bu kurumlarla ortaklık 

kurmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca 81 �l�m�z�n tamamında 

kurulmuş olan TOBB İl Genç G�r�ş�mc� Kurullarımız, TOBB bünyes�nde 

kurulmuş olan GGK �le koord�nel� çalışarak, bulundukları �llerde g�r�ş�mc�l�ğ�n 

gel�şt�r�lmene yönel�k faal�yetlerde bulunmaktadırlar. Körfez T�caret Odası 

Genç G�r�ş�mc�ler İcra Kurulu Olarak BU Amaç ve görevler�m�z dah�l�nde 

Şubat 2019’da Yapılan Genç G�r�ş�mc�ler İcra Kurulu Seç�mler�n�n Ardından 

çalışmalarımızı başlatarak �lçem�z ve �l�m�zdek� genç g�r�ş�mc�ler�m�z �ç�n 

çalışmalarımızı gerçekleşt�rmeye başladık. Körfez T�caret Odası Genç 

G�r�ş�mc�ler İcra Kurulu 2 K�ş� As�l 2 K�ş� Yedek Olmak Üzere toplada 4 k�ş�den 

oluşmakta ve Kocael� Sanay� Odası’nda odamızı tems�l etmekted�r. Körfez 

T�caret Odası’nda seç�lm�ş 33 genç g�r�ş�mc� bulunmaktadır. Odamızda 27 

Şubat 2019 Tar�h�nde yapılan seç�mlerle �cra kurulu bel�rlenm�şt�r.

Genç g�r�ş�mc�lerde sosyal sorumluluk b�l�nc� oluşturulması amacıyla eğ�t�m 

programları ve çeş�tl� sosyal etk�nl�kler düzenlemek,

Br�dgestone ve Lassa Last�kler�n�n Üret�m�n�n Yapıldığı 

Kocael� Br�sa Arge ve Üret�m Tes�sler� Ve Br�sa Müzes� Gez�s�
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T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bölgesel İst�şare Toplantısı

Körfez T�caret Odası Genç G�r�ş�mc�ler İcra Kurulu Toplantıları

Türk�ye Odalar Ve Borsalar B�rl�ğ� Başkanı Sayın R�fat H�sarcıklıoğlu Körfez T�caret Odası Programı

Toyota Fabr�kası Üret�m Hattı Gez�s�

Gaz�antep Genç G�r�ş�mc�ler İcra Kurulu Z�yaret� ve Müşterek Toplantı

Tüb�tak-marmara Teknokent Martek Gez�s�

H�dropar Hareket

Doğu Marmara B�l�ş�m Sektörü ve B�l�ş�m Vad�s� Stratej� Gel�şt�rme Çalıştayı

D�j�tal Çağda Türk�ye İç�n Fırsatlar Arayışları Kamu Pol�t�kaları İnovasyon ve Büyüme Programı
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
1.2.8-1.2.5

KADIN
GİRİŞİMCİLER
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KADIN 

GİRİŞİMCİLER KURULU 

TOBB bünyes�nde kadın g�r�ş�mc�l�k konusunda genel 

pol�t�kalar gel�şt�ren ve görüş oluşturulmasına katkıda 

bulunan �st�şar� b�r kurul olduğunu 

Ve aynı zamanda kadın g�r�ş�mc�lere eğ�t�m, kapas�te 

g e l � ş t � r m e  d e s t e ğ �  � l e  g � r � ş � m c �  fi k � r l e r � n �  h aya t a 

geç�rmeler�nde destek sağlamak üzere kurulduğunu 

görüyoruz.

AMACI

Odamızda 27 Şubat 2019 Tar�h�nde yapılan seç�mlerle �cra 

kurulu bel�rlenm�şt�r.

Ülkem�zdek� kadın g�r�ş�mc� potans�yel�n�n n�cel�k ve n�tel�k 

bakımından gel�şt�r�lmes� ve daha donanımlı hale get�r�lmes� 

amacıyla pol�t�ka bel�rlemek ve g�r�ş�mc�l�k kültürünün kadınlar 

arasında gel�şmes�ne öncülük etmen�n yanı sıra; Kadınlara 

k�ş�sel gel�ş�m yollarını öğreterek kar�yer gel�şt�rme fırsatları 

sunmak g�b� görevler� olan TOBB KGK Bu kapsamda;

Yurt dışında, özell�kle AB ülkeler�nde yabancı g�r�ş�mc�ler 

yanında kısa sürel� staj �mkânları yaratmak,

Körfez T�caret Odası Kadın G�r�ş�mc�ler İcra Kurulu 2 K�ş� As�l 2 

K�ş� Yedek Olmak Üzere toplada 4 k�ş�den oluşmakta ve Kocael� 

Sanay� Odası’nda odamızı tems�l etmekted�r.

Körfez T�caret Odası’nda seç�lm�ş 33 kadın g�r�ş�mc� 

bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

TOBB ve �llerdek� odaların öncülüğünde çeş�tl� �llerde “Kadın 

G�r�ş�mc� Eğ�t�m ve Danışma Merkezler�” açmak ve kadın 

g�r�ş�mc� kaynakları konusunda araştırmalar, r�sk sermayes�, 

Eu ro a wa rd s  g � b �  k o n u l a rd a  d a n ı ş m a n l ı k  ya p m a k , 

kurulumuzun en öneml� görevler� arasında yer almaktadır.

G�r�ş�mc� ruhlu k�ş�lere, bu özell�kler�n� daha etk�l� ve ver�ml� 

kullanab�lmeler�n� sağlayacak ve �ş kurmayı düşünenlere 

kuruluş ve devamında �ş� sürdürme süreçler�nde �ht�yaçları 

olacak temel b�lg�ler� vermek ve yol göstermek amacıyla 

sem�ner, panel ve bunun g�b� eğ�t�m etk�nl�kler�nde bulunmak,

Koçluk s�stem� gel�şt�rerek yen� �ş kuran g�r�ş�mc�lere deney�ml� 

g�r�ş�mc�ler tarafından bell� sürelerde destek sağlamak,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etk�nl�kler� Kapsamında Kadınlara Yönel�k Pazarlama ve Tahs�lat 

Alanında Yaşanan Sorunlar Ve Kadınların İş Hayatında Olmalarının Önem� konulu sem�ner

Oda Başkanları Z�yaret�

Kocael� Sanay� Odası’nda Her Ay Düzenlenen İcra Kurulu Toplantıları

Hüsn�ye Ceren’�n Hayaller�m�n Yansıması Serg�s�
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KÖRFEZ’E YENİ BİR PROJE

KADIN EL EMEKLERİ SERGİLEME VE SATIŞ ALANI 

Aralık Ayı’nda Kooperat�fç�l�k çalışmalarımız kapsamında �lk adımımız olan kadın platformumuzu oluşturarak Körfez 

T�caret Odası çatısında Körfez Kent Konsey� Körfez Halk Eğ�t�m Merkez� Körfez KOMEK’ten tems�lc�ler� �le oluşturduğumuz 

çalışma grubumuz �le Körfez Tütünç�ftl�k Kültür Merkez� alanında üret�m yapıp satmak �steyen kadınlarımız �ç�n yapılması 

planlan alan ve kullanımı �le �lg�l� yapılab�lecek çalışmaları toplantımızda değerlend�rd�k.

Bu süreçle �lg�l�;

Sürec� yönetecek çek�rdek 

kadronun bel�rlenmes�

Üret�lecek ve satışı 

yapılacak ürünler�n 

bel�rlenmes� g�b� 

çalışmalarımızı başlattık 

proje bahar aylarında 

�lçem�zde başlayacak

Üye formlarının 

oluşturulması

Üret�m yapmak �steyen 

kadınlarımızın bel�rlenmes�

Oda Başkanları Z�yaret�

Fark Yaratan Kadınlar Projes� Kapsamında Gülcan Karadağ Hat ve Tezh�p Sanatı Serg�s�
Kocael� Kadın G�r�ş�mc�ler İcra Kurulunu İlçem�zde Gerçekleşt�rd�ğ�m�z 

İftar Programımızda Ağırladık
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
3.1.1-3.1.2-3.1.6-3.2.1-3.2.3-3.3.3

LOBİCİLİK 
ÇALIŞMALARI



KÖRFEZ’DE TİCARİ İŞLETME KURULUŞLARI 

Körfez İlçem�z ‘de t�car� �şletmeler�n kuruluş ve 

ruhsatlandırma �şlemler�n� kolaylaştırmak �ç�n Körfez 

Beled�yes�, Körfez Verg� Da�res�, Körfez Esnaf Odası ve 

Mal� Müşav�rler Odası Körfez şubes� tems�lc�ler� �le 

oluşturduğumuz çalışma kom�syonumuz Odamız ‘da b�r 

araya gelerek �y�leşt�r�leb�lecek konular üzer�ne görüş 

alışver�ş� toplantılarına başlayarak öneml� çalışmalara 

�mza atıyorlar.

ARTIK DAHA KOLAY

KÖRFEZ TİCARET ODASI LOBİCİLİK ÇALIŞMALARI 

2019 yılında 
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Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�

Körfez Beled�yes�

Kocael� Ün�vers�tes�

Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası

Den�z T�caret Odası Kocael� Şubes�

Körfez Kent Konsey�

T�caret İl Müdürlüğü

Körfez Şoförler Odası

Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü

Serbest Muhasebec�ler ve Mal� Müşav�rler Körfez Tems�lc�l�ğ�

Körfez Verg� Da�res�

Başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş �le ortak 

çalışmalarda b�r araya gel�nd�. Özell�kle İlçem�zde 

bulunan başta Körfez Beled�yes� olmak üzere d�ğer 

kurumlarla yaptığımız ortak çalışmalarımız �l ve �lçem�zde 

oldukça d�kkat çekt�

Bu çalışma �le lob�c�l�k çalışmalarımızı b�r üst sev�yeye taşıyarak üye �le 

beled�yey� b�r araya get�rd�k.

KÖRFEZ TİCARET ODASI ÜYELERİNİN

AĞIZDANAKATARILIYOR

B�rl�kte Güçlüyüz Körfez esnaf buluşmalarında Körfez Beled�yes�, Körfez 

Esnaf ve Sanatkarla Odası �le b�rl�kte Çamlıtepe ve Güney Mahalleler�nde 

yapılan toplantılara bölgede yer alan üyeler�m�z� de davet ederek 

sorunlarını d�nled�k.

SORUNLARI BELEDİYE’YE BİRİNCİ
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ÜYE TALEPLERİ SONRASI YILLARDIR HAYALİ

İlçe halkı, esnaf ve T�caret Odası üyeler� tarafından büyük �lg� gören 

panayırlarda hem �lçe halkı hem de �şletme sah�pler� sev�nd�.

KURULAN PANAYIRLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Körfez Panayırlarında y�ne �lçem�zdek� kurumlarla olan �şb�rl�ğ�m�z 

çok öneml� başarılara �mza atılmasında öneml� rol oynadı. Körfez 

T�caret Odası, Körfez Beled�yes� ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

�şb�rl�ğ� �le gerçekleşt�r�len organ�zasyona �lg� büyüktü

Körfez T�caret Odası üyeler� ve �lçe esnafının yıllardır en büyük hayal� 

olan panayırlar 2019 yılında Ramazan ve Kurban Bayramları olmak 

üzere 3 er gün süren organ�zasyon �le gerçekleşt�r�ld�.

BAŞKANI İLE BİRARAYA GETİRDİ

KÖRFEZ TİCARET ODASI ÜYELERİNİ KOCAELİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE KÖRFEZ BELEDİYE

Körfez T�caret Odası mecl�s salonunda gerçekleşt�r�len toplantıya 

Kocael� Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Tah�r Büyükakın, Körfez 

Beled�ye Başkanı Şener Söğüt Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� 

B�r�m Müdürler� Körfez T�caret Odası Yönet�m, mecl�s ve kom�te 

üyeler� katılım sağlarken, toplantıda Körfez �lçe sorunları ve 

çözüm öner�ler� �le �lg�l� �st�şareler yapıldı. Körfez T�caret Odası 

organ üyeler�n�n sorularını ve sorunlarını d�nleyen KBB Başkanı 

Tah�r Büyükakın sorunların notlarını aldırarak çalışmalarına 

başlayacağını �lett�

KADIN GİRİŞİMCİLER İCRA KURULU İŞBİRLİĞİ VE

Mecl�s Salonunda gerçekleşt�r�len toplantıda Kooperat�fç�l�ğe g�r�ş, 

Pazarlama ve e-t�caret, ve kadın kooperat�fç�l�kler� �ç�n destek ve 

teşv�kler T�caret Bakanlığı Kooperat�fç�l�k Genel Müdürlüğü Uzmanı 

Memnune Sıla Ültanır tarafından g�r�ş�mc� adayları �le paylaşılırken, 

Türk�ye’de k� kadın kooperat�fler�n�n başarılı serüvenler� de s�ne 

v�zyon şekl�nde katılımcılarla paylaşıldı.

KÖRFEZ TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ

DESTEKLEMEK VE YEREL KALKINMA DESTEKLERİ

SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE ORMAN VE

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ, KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI VE

KAPSAMINDA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ, AİLE VE

GİRİŞİMCİ ADAYLARININ KATILIMI İLE

KOOPERATİFLEŞME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK OLARAK KOCAELİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Körfez T�caret Odası �nşaat sektörüne yönel�k olarak öneml� b�r toplantıya ev 

sah�pl�ğ� yaptı. Mecl�s salonunda gerçekleşt�r�len Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� 

İmar Yönetmel�ğ� b�lg�lend�rme toplantısına �lg� büyük oldu. KTO �nşaat 

sektöründen üyeler�n�n katlımı �le gerçekleşt�r�len toplantıda KBB yetk�l�ler� 

üyeler�n sorunlarını d�nleyerek gerekl� çalışmaları başlatacaklarını bel�rtt�ler. 

Yaklaşık 3 Saat süren toplantıda sektörel pek çok konu ve çözüm öner�s� ele alındı.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN’IN KOCAELİ

BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILARAK

 ÜYELERİMİZİN SORUNLARINI RAPOR OLARAK SUNDUK

T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Kocael� programı kapsamında 

d�ğer oda başkanları ve Kocael� Val�s� Hüsey�n Aksoy’un katılımı 

�le gerçekleşt�r�len toplantıda oda başkanı Recep Öztürk üyeler�n 

�lett�ğ� problemlerden oluşan raporu T�caret Bakanı Ruhsar 

Pekcan’a tesl�m ederken oda organ üyeler�m�z�n de katıldığı 

toplantıda pek çok sorunu b�reb�r �letme fırsatı yakalandı 

SEMİNERİ ODAMIZDA YOĞUN BİR KATILIMLA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Körfez T�caret Odası mecl�s salonunda gerçekleşt�r�len toplantıda 

Odamız mecl�s salonunda gerçekleşt�r�len toplantıda katılımcılara; 

tarımsal üret�me yönel�k sab�t yatırımlar, kırsal tur�zm yatırımları, 

ç�ftl�k faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k altyapı s�stemler�, el 

sanatları ve katma değerl� ürünler,  b�l�ş�m s�stemler� ve eğ�t�m 

yatırımları �le �lg�l� teşv�kler detaylı olarak anlatıldı. 

 KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ İLE İLGİLİ

İL ORMAN VE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KIRSAL

VERİLEN TEŞVİKLER KONULU BİLGİLENDİRME

KAPSAMDA HAZİNE VE EKONOMİ BAKANI BERAT

İLİMİZDE DÜZENLENEN EKONOMİ PROGRAMLARINDA

ALBAYRAK’IN ADIM ADIM EKONOMİ KOCAELİ

Körfez T�caret Odası Yönet�m, mecl�s ve kom�te üyeler�n�n katılımı 

�le gerçekleşt�r�len programda �l ve �lçe sorunlarımızdan 

oluşturulan rapor Haz�ne ve ekonom� bakanı Berat Albayrak’a 

�let�l�rken programda ekonom� ve sektörel konular ele alındı.

KÖRFEZ TİCARET ODASI OLARAK HAZIR BULUNDUK. BU

PROGRAMINA KATILARAK OLUŞTURDUĞUMUZ 

RAPORU KENDİSİNE ULAŞTIRDIK

SİGORTA KOMİTELERİ ODALAR ARASI MÜŞTEREK

TOPLANTILAR

S�gortacılık sektörü �le �lg�l� özell�kle odalar arası yapılan toplantılar 

ve �şb�rl�kler� sektör sorunlarının Ankara’ya taşınması noktasında 

çok etk�l� oldu. Gerçekleşt�r�len müşterek toplantılarda odalar arası 

tek sesl�l�k ve ortak sektör sorunlarını bel�rlemede akt�f olarak rol 

aldık
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TÜTÜNÇİFTLİK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE KOCAELİ

Körfez T�caret Odası olarak lob�c�l�k çalışmalarımız kapsamında 

Tütünç�ftl�k Kültür Merkez�’nde Kocael� M�lletvek�l� F�kr� Işık’ın 

katılımı �le gerçekleşt�r�len toplantıya katılım sağlayarak �lçe 

sorunlarını ortak akıl toplantısı �le bel�rleyerek çözümü 

noktasında beled�ye ve üst makamlardan beklent�ler�m�z� F�kr� 

Işık’a �lett�k

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILARAK İLÇE

MİLLETVEKİLİ FİKRİ IŞIK’IN KATILIMI İLE

GERÇEKLEŞTİRİLEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SORUNLARINI KONUŞTUK

DERNEK YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI

ALINAN KARAR İLE OCAK AYINDA ANKARA PROGRAMIMIZI

ÖNERİMİZ SONRASI MÜŞTEREK TOPLANTI YAPILARAK

ODAMIZ, KOCAELİ VE GEBZE TİCARET ODALARI

SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SEKTÖREL

SİGORTACILIK MESLEK KOMİTELERİ VE ACENTELER

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İÇİN ZİYARET EDİLMESİ

GERÇEKLEŞTİRDİK.

Gerçekleşt�r�len z�yaret kapsamında s�gortacılık sektörünün 

sorunları ve geleceğ� �le �lg�l� pek çok konu hazırlanan dosya �le haz�ne 

müsteşarlığı s�gortacılık genel müdürlüğü’ne sunuldu. 

ODA BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI

Kocael� Sanay� Odası Başkanı Ayhan Zeyt�noğlu, Kocael� T�caret 

Odası Başkanı Necm� Bulut, ve Oda Başkanımız Recep Öztürk’ün 

katılımı �le gerçekleşt�r�len oda başkanları �st�şare toplantısında 

�l�m�zde bulunan odaların genel sorunları, üye sorunları ortak akıl 

toplantıları ve pek çok konu hakkında �st�şarelerde bulundu.

RIFAT HİSARCIKLIOĞLU KÖRFEZ TİCARET ODASI

ZİYARETİ VE İSTİŞARE TOPLANTISI

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� Başkanı RİFAT H�sarcıklıoğlu Körfez 

T�caret Odası’na yaptığı z�yarette odamızdan övgü �le bahsett�. Körfez 

T�caret Odası’nı özell�kle üye z�yaretler� noktasında tak�p ett�ğ�n� 

vurgulayan H�sarcıklıoğlu ‘’KTO Başkanı Öztürk �sted�ğ�m�z başkan 

model�d�r’’ ded�. Körfez T�caret Odası organ üyeler�n�n de katılımı �le 

gerçekleşt�r�len �st�şare toplantısında üye beklent� ve öner�ler� TOBB 

Başkanına �let�ld�.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT’Ü MAYIS AYI

MECLİS TOPLANTIMIZDA AĞIRLADIK

Körfez T�caret Odası Mayıs Ayı mecl�s toplantısında Körfez 

Beled�ye Başkanı Şener Söğüt ağırlandı. Toplantıda konuşan 

S ö ğ ü t  ‘ ’ K ö r f e z  T � c a r e t  O d a s ı  � l � m � z � n  e n  ö n e m l � 

d�nam�kler�ndend�r. İlçem�z �le �lg�l� alınan kararlarda odamız ve 

d�ğer STK’larımız �le yaptığımız ortak akıl toplantılarımız devam 

edecekt�r’ ’ded�.



KÖRFEZ TİCARET ODASI 37

İy� Part� Kocael� Büyükşeh�r Beled�ye Başkan Adayı Serdar Kaman, 

Körfez Beled�ye Başkan Adayı Sayın Sal�h Ş�r�n, İl ve İlçe Teşk�latı 

Üyeler�n� mecl�s salonumuzda gerçekleşt�rd�ğ�m�z İst�şare 

toplantısında ağırlayarak Körfez İlçe sorunları olan; İl�mtepe yolu, 

Evyapport battı çıktı �ht�yacı, kentsel dönüşüm alanlarının 

düzenlenmes�, t�car� alanların yoğun olduğu yerlerde yaşanan 

otopark sorunu, �lçem�zde alternat�f yolların yapılması, r�skl� 

yerleş�m yerler� ve Samsun Mahalles�, Fener Gölü'nün vatandaşın 

kullanımına açılması, Yarımca Gümrüğünün akt�f hale get�r�lmes�, 

kent meydanı yapılması konuları görüşüldü.

İYİ PARTİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN

ADAYI SERDAR KAMAN VE KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN

ADAYI İSTİŞARE TOPLANTISI

BELEDİYE ÇALIŞMALARINA YÖN VERDİK

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ PAYDAŞ

Körfez Beled�yes� stratej�k plan kapsamında yaptığı �ç ve dış 

paydaş toplantılarına hem ev sah�pl�ğ� yaptık hem de toplantılara 

katılarak �lçem�z �le �lg�l� yapılması planlanan konular �le �lg�l� 

fik�rler�m�z� sunduk. Odamız ve en öneml� paydaşlarımızdan olan 

Körfez Beled�yes� �le ortak çalışmalar noktasında b�rl�ktel�ğ�m�z� 

çok güçlend�rd�ğ�ne �nandığımız toplantılarda �lçem�z �le �lg�l� çok 

öneml� kararlar alındı.

TOPLANTILARA KATILARAK ORTAK AKILLA İLÇE VE

TOPLANTILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPARAK VE

LOJİSTİK KOMİTELERİ ODALAR ARASI MÜŞTEREK

Gebze T�caret Odası, Körfez T�caret Odası ve Kocael� T�caret Odası 

müşterek toplantı öner�s�n�n yönet�m kurulunun arzına sunulması 

sonucu Gebze T�caret Odası’nda müşterek toplantı �k� kez 

toplantıya katılım sağladık. Toplantıda müşterek sorunlar ve çözüm 

öner�ler� görüşüldü.

TOPLANTILAR

Bölge oda ve borsa başkanlarının TOBB Başkanı M. R�fat 

H�sarcıklıoğlu’na ve heyet�ne aktardıkları bölgesel sorunlar ve 

çözüm öner�ler� �le H�sarcıklıoğlu’nun paylaşılan konular 

hakkındak� görüşler�n� bel�rtmes�yle gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda 

ayrıca güncel ekonom�k konuların ve bölgesel odak pol�t�kaları 

konuşuldu. 2 günlük programda Sakarya Val�l�ğ� başta olmak 

üzere kurum z�yaretler� gerçekleşt�r�ld�.

BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTISI

BATI KARADENİZ VE DOĞU MARMARA ODALARI
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KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ YAPILANMASI

Körfez �lçem�z b�l�nd�ğ� üzere nüfus ve t�car� anlamda sürekl� büyüyen 

ve gel�şmekte olan b�r �lçed�r. Nüfusun ve t�caret�n artması �le şeh�r �ç� 

trafiğ�nde yığılmalar üst sev�yeye ulaşmış olup özell�kle Tütünç�ftl�k te 

yer alan Tuğrul ve Ağadere Caddeler� �le Yarımca Mehmet Ak�f Ersoy 

Caddeler�nde c�dd� anlamda otopark sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu 

mevk��ler de katlı otopark �ht�yacı doğmuş olup Körfez �lçem�z�n 

sorunlarının en başında yere almaktadır. 

EVYAPORT BATTI ÇIKTISI

 OTOPARK SIKINTISI

TİCARİ ALANLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE YAŞANA

Körfezdek� yaşam alanlarının azalması, araz� sıkıntısı ve hava k�rl�l�ğ� 

yen� yaşam alanlarına olan �ht�yacı arttırmaktadır. Körfez �lçem�zde 

bulunan İl�mtepe yerleşkes�n�n bu �ht�yacı karşılayacağını 

düşünmekte ve İl�mtepe yolunun yapılması �le yerleş�m�n �l�mtepe’ye 

kayacağını ve �ler�ye dönük olarak b�r rahatlama sağlayacağını 

düşünmektey�z. Bu konu �le �lg�l� çalışmalar beklenmekted�r.

2019 YILI KÖRFEZ TİCARET ODASI LOBİCİLİK KAPSAMINDA 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR 

BÜYÜKAKIN’A SUNULAN LOBİCİLİK RAPORU

İLİM TEPE YOLU YAPILMASI 

İlçem�zde yer alan sanay� kuruluşlarından Gübretaş, Rota L�manı, 

Kırlangıç Yağ Fabr�kası, Turkuaz Petrol- depolama g�b� firmalarının 

�l�m�ze get�rd�ğ� araç trafiğ� �lçem�z �ç�n büyük sıkıntı yaratmaktadır. 

Araç yoğunluğundan kaynaklı can ve mal güvenl�ğ�n�n daha 

emn�yetl� şek�lde sğlanması ve araç trafiğ�n�n rahatlaması �ç�n 

evyaport bölges�nde battı çıktı planlamasının yapılması gerekt�ğ�n� 

düşünmektey�z.  Bu Konu �le �lg�l� Beled�yen�n hal� hazırda b�r projes� 

var mıdır? 

Kentsel dönüşümün yapılab�lmes� ve b�nalarda n�tel�kl� otopark 

�ht�yacının karşılanması �ç�n emsal ve kat artışlarının ver�lmes� 

gerekmekted�r. Ayrıca,Uzun yıllardan ber� emsale dâh�l olmayan 

asma katlarla �lg�l� de şuanda c�dd� b�r sıkıntı yaşanmaktadır ve konu 

�le �lg�l� çalışmalar yapılması gerekmekted�r. Y�ne Bölgem�zdek� arsa 

m2’ler�n�n küçük olması, kentsel dönüşüm �ç�n uygun şartların 

olamaması sebeb�yle arsaların toplulaştırılmasına teşv�k 

gerekmekte ve daha n�tel�kl� yapılar yapab�lmek �ç�n  büyüklüğü 

kademel� olarak 1000 m2 ve üzer�  olan arsalarda emsal ve kat 

artışları  uygulanarak kentsel dönüşümün önünü açmak  

gerekmekted�r.

E5 yoğunluğundan kaçab�lmek �ç�n Ham�t Kaplan Caddes� ve Bağdat 

Caddes�’n�n otoban g�şeler�n�n altından veya üstünden b�rleşt�r�lerek 

alternat�f b�r yol oluşturulması

İLÇEMİZDE ALTERNATİF YOLLARIN OLUŞTURULMASI

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

İlçem�zde bulunan Doğu Marmara Gümrük Başmüdürlüğüne 

bağlı �k� tane gümrük bulunmaktadır. B�r� petrok�mya d�ğer� �se 

Der�nce Gümrük Müdürlüğüdür. Der�nce gümrük müdürlüğünde 

yapılan �şlemler �çer�s�nde hem körfez hem Der�nce’de bulunan 

l�manların �şlemler� yapılmaktadır. Yarımca’da bulunan Der�nce 

Gümrük Müdürlüğü’nün Der�nce’ye taşınmasıyla Körfezdek� 

l�manların �şlemler� de Der�nce’den yapılmaya başlanmıştır. Bu 

da 10 tane l�mana sah�p Körfez’�n �ş yoğunluğunun daha fazla 

olmasına rağmen 1 adet l�manı bulunan Der�nce Gümrüğüne 

g�tmek zorunda olan Körfez l�man �şletmeler� �ç�n zorluk 

yaratmaktadır. 

FENER GÖLÜ’NÜN MİLLET BAHÇESİNE

Bu �ht�yaçlardan en öneml�s�; şeh�r �ç� ve mahalle aralarında trafik 

yoğunluğuna sebep olan, m�safir ağır vasıta park sorunudur. Yük 

ve Tehl�kel� madde taşıyan bu araçlar Trafik yoğunluğuna ve park 

sorununa yol açmakta, ayrıca mahalle aralarında can güvenl�ğ�n� 

r�ske atmaktadır. Bu r�sk� ortadan kaldırmak �ç�n daha önce 

Karayolları araz�s� üzer�nde taslak çalışması yapılan Tır parkının 

tamamlanmasını beklemektey�z.

Bölgem�zde loj�st�k köy yapılması gerekt�ğ�n� düşünmekle 

beraber; 10 adet l�man ve Büyük Sanay� kuruluşlarına ev sah�pl�ğ� 

yapan Körfez �lçem�z bu özell�kler� sebeb�yle çok fazla sayıda ağır 

vasıtayı sınırları �çer�s�nde m�safir etmek zorunda kalmaktadır. 

Körfez�n loj�st�k bağlantı noktasında bulunması sebeb�yle, �lçede 

yen� alt ve üst yapı yatırımlarına �ht�yaç duyulmaktadır. 

TAHLİYE EDİLMESİ

YARIMCA GÜMRÜĞÜ’NÜN AKTİF HALE GETİRİLMESİ

İlçem�zde 1992 yılından bu yana d�le get�r�len ve kaldırılması 

defalarca gündeme gelen r�skl� yaşam alanı olarak bel�rlenen 

Samsun Mahalles�n�n taşınması. Etrafında dolum tes�sler� 

bulunan ve şuan �mar yasağının uygulandığı Samsun Mahalles� 

taşınarak bu alanın t�car� ya da sanay� alanı olarak kullanılması 

talepler�m�z�n arasında yer almaktadır. 

İlçem�zde atıl durum da bulunan ve Tütünç�ftl�k Mevk��nde Yer 

alan Fener Gölü’nün b�r caz�be merkez�ne dönüştürülmes� 

amacıyla M�llet Bahçes� olarak değerlend�r�lmes� ve halka 

kazandırılmasını talep etmektey�z

RİSKLİ YERLEŞİM ALANI OLAN SAMSUN MAHALLESİ’NİN

BÖLGEMİZE LOJİSTİK KÖY YAPILMASI

Gümrük başmüdürlüğü �le yapılan görüşmelerde ortaya çıkan 

sonuç Körfez l�man �şlemler�n�n Körfez ’den yapılması 

gerekl�l�ğ�n� ortaya koymakta, burada açılacak olan gümrük 

Müdürlüğü’nün kodunun ve altyapısının hazır bulunmaktadır.  

Yarımca gümrük müdürlüğünün açılmasıyla b�rl�kte Körfez’dek� 

l�man �şlemler� hızlandıracaktır.
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PEKCAN’A LOBİCİLİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA

KÖRFEZ TİCARET ODASI TİCARET BAKANI RUHSAR

SUNULAN RAPOR

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 

B�r dönem akt�f olarak kullanılan ve kodu 411.100 olan Yarımca 

Gümrük Müdürlüğünün tekrar akt�f hale get�r�lerek Körfez İlçem�z 

sınırlarında ve yakın bölgem�zde yer alan b�rçok  l�manın bu 

Gümrük Müdürlüğünden �st�fade edeb�lmes� �lg�l� t�car� firmalara 

zaman ve madd� kazanç tasarrufu sağlayacaktır. 

Ayrıca Kocael� Laboratuar Müdürlüğü h�zmet�ne D�lovası’ndak� 

h�zmet b�nasında 07/11/2015 tar�h�nde meydana gelen yangın 

sebeb�yle ara ver�p, b�na tad�lat çalışmaları ve zarar gören c�hazların 

b�r kısmının tam�r ed�ld�ğ�, büyük b�r kısmının da yen�den 

alınmasıyla 26/07/2016 tar�h�nde daha uygun b�r yer tem�n  

ed�lemed�ğ�nden zorunluluk ve �ş�n �ved�l�ğ� gereğ� D�lovası’ndak� 

aynı r�skl� yer�nde tekrar h�zmete başlamıştır. Tekrar yangın çıkma 

�ht�mal� yüksek olduğundan modern ve uluslararası standartlara 

uygun tekn�k donanımlara sah�p daha kapsamlı gümrük 

laboratuarı kurulması amacıyla Körfez Beled�yes� tarafından 

Kocael� Laboratuvar Müdürlüğü’ne yer tahs�s� yapılmıştır.

Bu laboratuvarda petro-k�mya yoğunluklu olmakla beraber dem�r-

çel�k ve d�ğer b�rçok sektörün de �şlemler� yapılmaktadır. Körfez 

bölges�nde petro-k�mya sektörünün çok gel�şm�ş oluşu ve rahat 

ulaşım açısından b�rçok bölgeye uygun yakınlıkta olması 

laboratuvarın Körfez �lçes�nde kurulması noktasında b�rçok avantaj 

sağlayacaktır. 

SORUN:

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 

Kocael� �l�m�zde tekst�l ve mob�lya �thalatında yetk�l� gümrük 

müdürlüğü “�ht�sas gümrük müdürlüğü” uygulamasından dolayı 

bulunmamaktadır. Gelen eşya Geml�k, Sakarya, Halkalı g�b� sanay� 

ve t�caret�n oldukça canlı olduğu bölgem�zden çok uzak başka 

gümrüklerden yapılmakta olup mal�yet ve zaman kaybına sebep 

olan külfet get�r�c� sonuçlara sebep olmaktadır. 

Körfez �lçem�z�n Kocael�’n�n tam ortasında bulunması ve 

Türk�ye’n�n �ç bölgeler�ne ulaşım avantajı sağlaması sebeb�yle kodu 

mevcut olan Yarımca Gümrük Müdürlüğü altında faal�yete 

geç�r�lerek yetk�l� �ht�sas gümrük müdürlüğü olab�lmes� bölge

Tekst�l ve mob�lya ürünler�n�n Kocael� gümrükler�nden �thalatının 

yapılamaması.

SORUN:

Körfez �lçem�zde bulunan Yarımca Gümrük Müdürlüğü’nden Körfez 

�lçem�zde bulunan den�z l�manlarının gümrük �şlemler� 

yapılamıyor ve Kocael� Gümrük Laboratuar Müdürlüğü’nün Körfez 

�lçes�nde daha uygun lokasyona get�r�leb�lmes�.

SORUN:

Ancak yemek kartı h�zmet� veren kuruluşların(Sodexo, Edenred, 

Mult�net, Setcard,vb…) perakendec�l�k ve lokantacılık h�zmet� 

veren üyeler�m�z �le yen� yapmak �sted�kler� protokollerden 

anlaşılmaktadır k� 30 günlük ödeme süreler�n� 23 gün g�b� daha 

kısa sürelere çek�p toplam da %8 - %9’ları bulan kom�syon 

oranları uygulamak �stemekted�rler. 

PVC Kaplı Branda, PE Branda, Branda ve Tenten�n Alım-Satım 

Esnasında Uygulanan KDV Farkı  

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Ayrıca üye �şletmeler�m�z tarafından yemek kartı h�zmet� veren 

firmaların %8-%9 arası değ�şen kom�syon ödenmed�ğ� takd�rde 

kend�ler�nden c�hazların alınacağını bel�rtt �kler�  d�le 

get�r�lmekted�r. Devlet�m�z�n Resm� Gazete de bel�rtt�ğ� uygulama 

dışına çıkmak �steyen firmalara kontrol sağlamasını olumlu 

olacaktır.

Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�n 3921.90.60.00.12 GTİP 

numarasında tanımlanan pol�v�n�l klorürden olanlar(PVC) 

çerçeves�nde; PVC kaplı branda mensucatın, yapılış şekl� �t�bar�yle 

sentet�k veya sun�(kauçuk dah�l) flementlerle dokunmasıyla elde

firmalarımıza büyük avantajlar get�recekt�r

SORUN:

Gıda sektöründek� ürün g�r�ş ve çıkışlarındak� KDV oran farkları.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Sebze, meyve, zeyt�n grubu, kuruyem�ş, bakl�yat, baharat g�b� 

ürün gruplarında market �şletmeler�m�ze %1 KDV oranında ürün 

g�rd�s�  olmasına rağmen %8 KDV oranından çıkışları 

yapılmaktadır. 

Ekonom�m�zdek� son dönemlerde yaşanan daralma sonucu 

vatandaşımızın alım gücünün düşmes� sebeb�yle çıkış 

oranlarının da ortalama 2 yıl süres�nce(veya kalıcı olarak) %1 KDV 

oranına çek�leb�lmes� vatandaşımıza temel �ht�yaçlarını 

karşılayab�lmes�nde büyük rahatlama sağlatacaktır. 

SORUN:

Yemek kartı(t�cket) h�zmet� veren firmaların kom�syon 

oranlarında artış talep etmes�. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

22/05/2018 tar�h ve 30428 sayılı Resm� Gazete‘de yayımlanarak 

yürürlüğe g�ren Perakende T�carette Uygulanacak İlke ve Kurallar 

Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına � l �şk�n 

Yönetmel�ğ�n 12/A maddes� uyarınca yemek kartı h�zmet� veren 

kuruluşların anlaşmalı perakende �şletmelere uygulayacağı 

kom�syon oranı %6 ve perakende �şletmelere yapılan ödemeler�n 

süres�n� 30 gün olarak üst sınır olarak bel�rlenm�şt�r. 
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bölümünün 4üncü sırası kapsamında 

değerlend�r�lerek �thal� ve tesl�mler� %8 

oranında KDV’ye tab� tutulmaktadır.  Ancak 

söz konusu branda mensucattan d�k�lmek, 

kapsül çakılmak, bel�rl� ebatlarda kes�lmek 

suret�yle bel�rl� b�r amaç �ç�n(tente,çadır,vb.) 

üret�lm�ş olan hazır eşya mah�yet�ndek�ler 

genel oranda(%18) KDV’ye tutulmaktadır. 

vatandaşlarımız tarafından çok sayıda ger�

N�ha� alıcının daha uygun fiyatlar �le �ht�yaç 

duyduğu bu ürünlere daha �y� şartlarda 

sah�p olab�lmes� ve üye firmalarımız �le 

n�ha� alıcılar arasındak� yüksek fiyat 

sorunlarının daha az yaşanab�lmes� �ç�n 

KDV oranlarının eş�tlenmes� �lg�l�

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

ed�len mensucatın y�ne bu maddelerle tek 

veya �k� taraflı olarak emd�r�lmek, sıvanmak, 

kaplanarak veya lam�ne ed�lmek suret�yle 

elde ed�len su geç�rmez branda mensucat 

olması neden�yle, 2007/13033  sayılı 

Kararname ek� II sayılı l�sten�n (B)

Motorlu Taşıtlar Verg�s� ödemeler�ndek� 

güçlükler.

Motorlu Taşıtlar Verg�ler�n�n ödenmes� �le 

�lg�l� özell�kle son dönemlerdek� p�yasaların 

daralması sonucu üyeler�m�z ve

sektörümüze yardımcı olacaktır. 

Ana kalem malzeme alış KDV’ler�n�n düşük 

oranda olup, �malata g�rerek �şç�l�k �lave 

ed�ld�ğ�nde veya parça parça satışlarında 

KDV  o ra n ı n ı n  yü ks e l e re k  d e ğ � ş m � ş 

olduğundan KDV oranındak� bu değ�ş�m 

� lg � l �  üyeler �m�z�n p�yasadak�  t �car � 

hareketl�l�ğ�n� ve t�car� rekabet �mkanlarını 

kısıtlamakta ve n�ha� tüket�c�yle sürekl� 

sorun yaşanmasına sebeb�yet vermekted�r.

SORUN:

b�ld�r�mler almaktayız. Özell�kle nakl�ye 

sektöründek� üyeler�m�z�n ödemeler� 

gereken MTV ücretler�n�n yüksek olması 

sebeb� �le ödemelerde güçlük

yaşamaktadırlar. Aynı şek�lde husus� araç 

kullanıcısı vatandaşlarımızın da MTV 

borçlarını ödemekte güçlük çekt�ğ�n� 

yak�nen görmektey�z.B�l �nd�ğ� üzere 

bankalar kend� �n�s�yat�fler�nde kred� 

kartlarına taks�t yapab�lmekted�rler. Verg� 

Da�reler� ve bankalar �le organ�ze olunarak 

bu taks�t tutarını en az 6 eş�t taks�te

bölünmes�(en azından önümüzdek� 2 yıl 

süres�nce) nakl�ye sektöründe yüklü 

ödemeler �le mücadele eden

vatandaşlarımıza da ödeme kolaylığı

sağlayacaktır.    

SORUN:

�şletmeler�m�ze nefes alma, d�ğer

Eğ�t�m sektörünün Kosgeb destekler�nden 

yararlanamıyor olması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

müdürlükler�ne b�ld�r�lmes�. 

İnşaat Sektörünün sorunları.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

H�zmet sektöründe KDV oranının %8e 

düşürülmes� talep ed�lmekted�r.

Sürekl� değ�ş�m �çer�s�nde olan dünyamızın 

�ht�yaçlarına uygun b�reyler yet�şt�reb�lmek 

�ç�n teknoloj�k ve kültürel gel�şmeler�n daha 

ver�ml� tak�p ed�l�p, eğ�t�m gören b�reylere 

aktarılab�lmes� �ç�n Kosgeb teşv�kler� 

�çer�s�nde Eğ�t�m sektörünün de alınması 

vatandaşlarımızın gel�ş�m� �ç�n faydalı 

uygulamaların ve yatırımların artmasına 

�mkan verecekt�r.

Tekn�k personel�n SGK stopaj oranlarının 

düşürülmes�.2019 yılı önces� �skan almış 

yapılar �ç�n kred� fa�z oranı %1’�n altında 

satışı �ç�n destek ver�lmes�. Ana sektörü 

�nşaat olmayan farklı �ş kollarında KDV 

muafiyet�n�n �ade yada mahsuplaşmanın 

kend� sektörü �ç�nde yapılması. Kentsel 

dönüşümde tapu dev�r satışları harçlarının 

muafiyet�n�n sağlanması ve tapu

Yap-sat yapan firmaların KDV �adeler�n�n

dönüşümler�ne fa�zs�z yada çok düşük fa�zl� 

kred� kullanımının sağlanması. 

Serbest çalışan �nşaat mühend�s�, m�mar ve 

d�ğer mühend�sler�n s�c�ller�n�n T�caret 

Odası tarafından tutulması. Kamuya �ş 

yapan müteahh�t ler�n alacaklarının 

ödenmes� yada verg� ve SGK borcu �le

SORUN:

mahsuplaşmasının sağlanması. 

Yen� çıkan müteahh�tl�k yasasının kamu 

�haleler�nde yeterl�l�k olarak kullanılmasının 

sağlanması.

Kentsel dönüşümü teşv�k etmek amacıyla 

�lg�l� alan

gördükler�nden dolayı devlet�n bel�rled�ğ� 

kred� tutarının üstüne çıkmamaktadırlar, bu 

tutarlar �se yet�şt�r�c�lere yeterl�

hızlı yapılması. Yap-sat yapan firmaların 

b�r�km�ş SGK borçlarının b�r yıl ötelenmes� 

ya da da�re satışına bağlanması

sağlanmalıdır.

SORUN:

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Tavukçuluk sektöründek� sorunlar.

Tavuk yet�şt�r�c�s� firmalarımızın ana masraf 

kalemler�nden olan kömür, elektr�k, altlık 

malzemes� olan çelt�k, �laç ve �şç�l�k 

mal�yetler�nde artış yaşanmasına rağmen 

entegre firmaların tavuk başına verd�kler� 

ücretlerde artış yapmamaları bakıcı

�şletmeler �ç�n sorun teşk�l etmekted�r, bu 

durumun kontrol altına alınması. Bankalar 

tavuk yet�şt�r�c�ler�n� r�skl� grupta

gelmemekted�r. 

Kanatlı sektöründek� teşv�k veya h�be

programları genelde b�na ve mak�ne

ek�pman �ç�n geçerl� olmaktadır,

yet�şt�r�c�ler�m�z �se canlı hayvan alımında 

devlet�m�z�n desteğ�n� almak

�stemekted�rler. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

uygulanacak olan KDV oranları �le �lg�l� 

yasanın uzatılmaması talep ed�lmekted�r, 

çünkü uzatıldığı takt�r de aradak� KDV oranı 

verg� Da�res� �le mahsup ed�lemed�ğ�nden 

dolayı satış yapan t�car� üyeler�m�z verg� 

borçlarından dolayı zorda kalmaktadırlar.

2. el araç satışlarındak� KDV sorunu.

Bağkur, s�gorta, verg� borçları.

2. el araçlarda 31 Mart �t�bar�yle

SORUN:

SORUN:

Bağkur, s�gorta, verg� borcu olan �şverenler�n 

faydalanab�leceğ� şek�lde bankalardan 6 ay 

sonra ödemel� 36 ay vadel� düşük fa�z oranlı 

kred� �le rahat ödeme �mkanı sağlanırsa 

darboğazda olan �şverenler�m�ze ödeme 

kolaylığı sağlayacaktır. Ödemeler�n� düzgün 

b�r şek�lde yapan mükellefler �y� b�r �nd�r�m 

uygulanması teşv�k ed�c� olacaktır.



KÖRFEZ TİCARET ODASI 41

Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
2.1-1.4

BAŞARI
HİKAYELERİ



Ben Cel�l Mızrak. 1987 İzm�t doğumluyum. İlk ve orta öğren�m�m� 

Petk�m İlkokulunda tamamladım. Yarımca L�ses�nde de l�se 

öğren�m�m� tamamladım. Son 10 yıldır 3. Kuşak olarak bayrağı 

tesl�m almış olmanın gururunu yaşıyorum. Evl�y�m ve 2 çocuk 

babasıyım. Körfez’de yaşıyorum.

S�z� tanıyab�l�r m�y�z?

Dedeler�m�z 1960 yıllarında İmren Yoğurthanes�n� Yarımca da 

kurdu. O zamanlardan günümüze dek, Körfez’�n köyler�nden tem�n 

ed�len sütler �le yoğurt yapımına başlayıp Körfez’�n �lk yoğurthanes� 

olmuştur. Üçüncü kuşak a�le �şletmem�z olan İmren Yoğurt yarım 

asırı geçk�n b�r süred�r yoluna kal�te, güven, doğal ve müşter� 

memnun�yet�n� ön planda tutarak �lk günkü g�b� bugün de 

kent�m�z�n yoğurthanes� olarak h�zmet�ne devam etmekted�r. 

Ş�rket�n�z İmren Süt hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z? İmren 

Süt olarak kaç yılından ber� bu alanda h�zmet ver�yorsunuz? 
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İMREN SÜT’ÜN ÜÇÜNCÜ KUŞAK YÖNETİCİSİ CELİL

LEZZET,TAT VE DOĞALLIĞI İLE HİZMET VERİYORUZ”

MIZRAK; “YARIM ASIRDIR, KENTİMİZE AYNI

İlk zamanlar sadece mahallen�n ve kent�n yoğurthanes� olarak 

yola çıkan İmren Yoğurthanes� bugün de aynı doğallığı sayes�nde 

ve günümüz �mkânlarını kullanarak kend�n� gel�şt�rd�. Yoğurttan 

sonra, ayran, yoğurtlu dondurma, tereyağı, kaymak, peyn�r g�b� 

ürünler�n de üret�m�n� yaparak kend� kal�tes�n� ve ürünler�n�n 

sayısını arttırmıştır. 

İmren Süt’ün h�zmet verd�ğ� alanlar nelerd�r?

İmren Süt’ün h�zmet verd�ğ� alanlar nelerd�r?
İlk zamanlar sadece mahallen�n ve kent�n yoğurthanes� olarak 

yola çıkan İmren Yoğurthanes� bugün de aynı doğallığı sayes�nde 

ve günümüz �mkânlarını kullanarak kend�n� gel�şt�rd�. Yoğurttan 

sonra, ayran, yoğurtlu dondurma, tereyağı, kaymak, peyn�r g�b� 

ürünler�n de üret�m�n� yaparak kend� kal�tes�n� ve ürünler�n�n 

sayısını arttırmıştır. Geçm�şten gelen doğallığı ve lezzet�n� 

koruyan Yoğurthane, aranan doğal damak tadı olmuştur. İmren 

Yoğurthanes� günümüzde toptan ve perakende satışını 

sunmaktadır. 

Geçm�şten gelen doğallığı ve lezzet�n� koruyan Yoğurthane, 

aranan doğal damak tadı olmuştur. İmren Yoğurthanes� 

günümüzde toptan ve perakende satışını sunmaktadır. 
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Geçm�şten gelen doğallığı ve lezzet�n� koruyan Yoğurthane, aranan 

doğal damak tadı olmuştur. İmren Yoğurthanes� günümüzde 

toptan ve perakende satışını sunmaktadır. 

İlk zamanlar sadece mahallen�n ve kent�n yoğurthanes� olarak yola 

çıkan İmren Yoğurthanes� bugün de aynı doğallığı sayes�nde ve 

günümüz �mkânlarını kullanarak kend�n� gel�şt�rd�. Yoğurttan 

sonra, ayran, yoğurtlu dondurma, tereyağı, kaymak, peyn�r g�b� 

ürünler�n de üret�m�n� yaparak kend� kal�tes�n� ve ürünler�n�n 

sayısını arttırmıştır. 

İmren Süt’ün h�zmet verd�ğ� alanlar nelerd�r?

İmren Süt’ün h�zmet verd�ğ� alanlar nelerd�r?

İmren Süt’ün h�zmet verd�ğ� alanlar nelerd�r?

Geçm�şten gelen doğallığı ve lezzet�n� koruyan Yoğurthane, aranan 

doğal damak tadı olmuştur. İmren Yoğurthanes� günümüzde 

toptan ve perakende satışını sunmaktadır. 

Kend� �ş kolunuzda kent�n öneml� b�r markası olmayı nasıl

İmren Süt olarak hedefler�n�zden bahseder m�s�n�z?
Geçm�şte de olduğu g�b� kent�n doğal süt ürünler� �ht�yaçlarını 

karşılayan firmamız, bugün gel�şen sanay�leşmeye rağmen �lk 

günkü g�b� geleneksel ve doğal süt ürünler� üret�m�ne devam 

etmekted�r. Bu m�rası geçm�şte de olduğu g�b� doğallığı �le 

muhafaza ed�p gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektey�z.

İlk zamanlar sadece mahallen�n ve kent�n yoğurthanes� olarak yola 

çıkan İmren Yoğurthanes� bugün de aynı doğallığı sayes�nde ve 

günümüz �mkânlarını kullanarak kend�n� gel�şt�rd�. Yoğurttan 

sonra, ayran, yoğurtlu dondurma, tereyağı, kaymak, peyn�r g�b� 

ürünler�n de üret�m�n� yaparak kend� kal�tes�n� ve ürünler�n�n 

sayısını arttırmıştır. 

Yoğurthane, aranan doğal damak tadı olmuştur. İmren

sunmaktadır. 

başardınız?
İmren Yoğurthanes� geçm�şten günümüze halkımızın güvend�ğ� ve 

günümüzde de aradığı tat olmuştur. Bunun neden� ürünler�m�z�n 

yarım asırdır kent�m�ze aynı lezzet, tat ve doğallığı �le h�zmet 

etmem�zd�r.

Yoğurthanes� günümüzde toptan ve perakende satışını

İlk zamanlar sadece mahallen�n ve kent�n yoğurthanes� olarak yola 

çıkan İmren Yoğurthanes� bugün de aynı doğallığı sayes�nde ve 

günümüz �mkânlarını kullanarak kend�n� gel�şt�rd�. Yoğurttan 

sonra, ayran, yoğurtlu dondurma, tereyağı, kaymak, peyn�r g�b� 

ürünler�n de üret�m�n� yaparak kend� kal�tes�n� ve ürünler�n�n 

sayısını arttırmıştır. Geçm�şten gelen doğallığı ve lezzet�n� koruyan

Ekonom�k olarak her sektörde olduğu g�b� süt ürünler� üreten b�r 

firma olarak hammaddem�z olan süt, ambalaj ve d�ğer 

operasyon mal�yetler� de arttı. Geleneksel olarak ürett�ğ�m�z �ç�n 

rekabet etmekte zorlandığımız zamanlar da oldu.

Körfez T�caret Odasında k� görev�m 2018 yılında başladı. 5. 

kom�te olan Gıda Kom�tes�nde yer alıyorum. Burada, başkanımız 

Sn. Recep Öztürk’e oda bünyes�nde gençlere, gençler�n fik�r ve 

öner�ler�ne büyük önem verd�ğ� ve destekled�ğ�n� �ç�n teşekkür 

etmek �ster�m. Oda başkanımız ve kom�te arkadaşlarımızla 

b�rl�kte sektörel �ş ve fik�r b�rl�ğ� �ç�nde çalışıyoruz. Üyeler�m�z�n 

üret�m�ne ve yerelde pazar bulmasına destek oluyoruz. 

 Alanınıza 2019 yılını ekonom�k olarak değerlend�reb�l�r 

m�s�n�z?

Körfez T�caret Odasında k� görev ve çalışmalarınızdan 

bahseder m�s�n�z?

Aynı zamanda kurduğumuz �şb�rl�kler� �le kend� t�caret�m�zde de 

�sted�ğ�m�z noktalara gelmek üzerey�z. Bu anlamda İmren süt 

olarak yüzde 50’lere varan kapas�te artırımına varmış olmanın da 

mutluğunu yaşıyoruz. Amacımız yerelden başlayarak üret�m� ve 

t�car� �ş b�rl�kler�n� gel�şt�rerek kalkınma ve �st�hdama katkı 

sağlamak. 

Müşter�ler�n�ze vermek �sted�ğ�n�z mesaj var mı?
Yarım asırdır b�zlere güvenen tüket�c�ler�m�ze teşekkür eder�z. 

Geçm�şte olduğu g�b� bugün ve yarın da aranan damak tadınız 

olmaya devam edeceğ�z. Doğallıktan ve geleneksel üret�mden 

vazgeçmeyeceğ�z. Yoğurthanem�z�n kapısı herkese her zaman 

açıktır. Güven�n ve doğallığın tadı olmaya devam edeceğ�z. 
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BAŞKANI AHMET KAYA “MÜŞTERİ KAZANILACAK BİR

DOSTTUR”

GÜNKAY MARKETLER ZİNCİRİ YÖNETİM KURULU

GÜNKAY Yönet�m Kurulu Başkanı Ahmet Kaya başarımızın en büyük 

sırrı ‘’ müşter� kaçırılmayacak b�r fırsat değ�ş kazanılacak b�r dosttur 

felsefes�n� ben�msem�ş  olmamızdır.Bu felsefe b�ze başarı kapılarını 

açmıştır. 2019 yılında da yen� yatırımlara devam ederek hem 

büyüyüp hem de �st�hdama katkı sunacağız’’ ded�.

 112 personel�m�zle  h�zmet vermektey�z.

GÜNKAY A.Ş olarak hedefler�n�zden bahseder m�s�n�z ? 

Kurucusu olduğumuz Günkay Gıda,2015 yılında l�m�ted 

ş�rket�nden ayrılıp, faal�yet gösterd�ğ� g�da,toptan,perakende ve 

�nşaat sektöründe ayrıcalıklı konumda büyük hedefler�n� 

gerçekleşt�rmek  �ç�n Günkay A.Ş’n� kurmuştur.

Sektörümüze �vme kazandıran b�r güç olmak adına sağlam, 

d�nam�k yapımızla çalışıyor, projeler üret�p uyguluyor, çağında 

gelecek vadeden �ş kollarında araştırmalarımızı sürdürüyoruz.

Ye n � l � k ç � ,  a k ı l c ı ,  � l k e l � ,  s o r u m l u  v e  y ü ks e k  a h l a k l ı 

yaklaşımlarımızla bölgem�zde herkes�n �ht�yaçlarını karşılamak 

ve herkes�n ev sah�b� olması �ç�n �nşaat sektöründe ver�ml�l�k, 

kal�te, �ş ve çalışan güvenl�ğ� konularında standartları bel�rleyen 

Türk�ye’n�n en güven�l�r ş�rketler� arasında yer alma hedefi ve 

b�l�nc� �le çalışmalarımızı sürdürmektey�z.

Kaç şuben�z bulunmakta ve çalışan sayınız kaçtır?

1 merkez , 4 şubem�z vardır.

Günkay A.Ş’n�n h�zmet verd�ğ� alanlar nelerd�r ? 

Ş�rket kurucularımız, 1996 yılında Kocael�’nde gıda toptan ve 

perakende sektöründe t�carete başlayıp 19 yıllık terübe �le 

günümüze kadar gelm�şt�r. Son derece n�tel�kl� tekn�k kadrosuyla 

gen�şleyen Günkay Gıda; güvenl�, devamlı gel�şen, başarılara 

�mza atan b�r firma olarak, ülkes�nde kalkınmaya büyük 

katkılarda bulunmaya devam ed�yor.

Ş�rket�n�z GÜNKAY A.Ş hakkında b�lg� ver�r m�s�n�z? 

Gıda toptan ve perakende sektöründe t�carete başlayıp sektörde 

gen�ş b�r yelpazes� olan Günkay Gıda, 2006 yılında �nşaat 

sektörünüde faal�yetler�ne ekley�p, �nşaat ve gıda sektöründe 

başarı tems�lc�l�ğ� kazandı.
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İnşaat sektöründe de oldukça akt�ft�n�z.Tamamlanan kaç

15 adet b�t�r�l�p tesl�m ed�lm�ş projem�z bulunmaktadır.

2 adet  devam eden projem�z vardır.

projen�z var b�lg� vereb�l�r m�s�n�z?

Market �ş kolunda kent�n öneml� b�r markası olmayı nasıl

başardınız?

Doğru hedef bel�rley�p planlı çalışarak, teknoloj� ve p�yasa şartlarını 

sıkı tak�p ederek, dürüst ve az�ml� çalışıyoruz.

marketler�n�zden daha küçük olan poşetler ücrets�z

1 Ocak �t�bar�yle başlayan paralı poşet uygulamasını nasıl

Öncel�kle mevcut yapımızı koruyarak,  doğru projelerle 

hedefler�m�zden şaşmadan ülkem�ze yen� �st�hdam ve �ş alanları 

açmaya devam edeceğ�z.

Marketç�l�k anlamında 2018 yılını ekonom�k açıdan

Kanaatkâr, �sraftan kaçınarak ve rekabet et�k kurallarını ön planda 

tutarak sektörümüzde başarılı olmaya çalışıyoruz. 

Çok şube açmak yer�ne sermayem�z� güçlü tutup kred� 

kullanmamaya özen göster�yoruz. Kred� kullanmayınca fa�z 

ödemey�p karlılığımızı arttırıyoruz.

2019 hedefler�n�z arasında neler bulunuyor ?

değerlend�r�yorsunuz, b�ld�ğ�m�z kadarıyla s�z�n

ver�l�yor ?

Ş�rket�m�z olarak p�yasadak� tecrübe �le Türk�ye ekonom�k şartları 

göz önünde bulundurularak; 2017 yılından başlayarak aldığımız 

tedb�rler ve doğru yatırımlar net�ces�nde küçük çaplı �ş durgunluğu 

har�c�nde büyük b�r ekonom�k kr�z yaşamamış bulunmaktayız fakat 

b�z ş�rket felsefes� olarak sadece kend� çıkarlarımız değ�l ülkem�zde 

yaşananlarıda göz önünde bulundurarak gerçek b�r kr�z olduğunu 

görüyoruz bu da b�z� moral olarak olumsuz yönde etk�lemekted�r.

değerlend�reb�l�r  m�s�n�z?

Müşter� kaçırılmayacak b�r fırsat değ�l kazanılacak b�r dosttur 

felsefes�yle hareket ed�yoruz. Müşter�m�z�n memnun�yet� �ç�n 

el�m�zden gelen gayret� maks�mum derecede sunmaya çalışıyoruz. 

Personeller�m�ze ve tedar�kç� firmalarımıza karşı madd� 

ak�tler�m�ze sadık kalarak güven ver�yoruz. Buda h�zmet ve ürün 

alımlarımızı kolaylaştırıyor.

Ülkem�z ekonom�s� açısından en doğru uygulamalardan b�r�s� 

d�yeb�l�r�m. Tab� k� sektörümüzü �lg�lend�ren tarafı vardır ama en 

öneml�s� büyük b�r �srafı ortadan kaldırdığını 1 Ocaktan günümüze 

kadar geçen sürede b�zlere gösterm�şt�r. Bu uygulamanın doğayı ve 

çevre k�rl�l�ğ�n� büyük ölçüde önleyeceğ�ne �nanıyorum.

Küçük boy poşet uygulamasında kanunda  bel�rt�len m�kro 

ölçülerden küçük olanları ücrets�zd�r.

Son olarak müşter�ler�n�ze vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj 

var mı ?
Halkımız müster�h olsun k� b�z Günkay A�les� olarak en kal�tel� 

ürünler� en uygun fiyatlarla sunup, kend�m�z�n tüketmeyeceğ� 

ürünler� müşter�m�ze sunmamaya özen göster�yoruz. Dürüst ve 

güler yüzlü personeller�m�zle en güzel h�zmet� vermeye devam 

edeceğ�z. Ş�kayet�n�z� b�zlerle memnun�yet�n�z� dostlarınızla 

paylaşmanızı r�ca ed�yoruz. 

Körfez T�caret Odamıza bu �mkanı b�ze tanıdığından 

dolayı teşekkür eder�z..
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S�z� tanıya b�l�r m�y�z?
Ben Mehtap Dem�rc�.1978 Erzurum İsp�r Doğumluyum b�r� 5 d�ğer� 8 

yaşında olmak üzere �k� kız çocuğu b�r kadın g�r�ş�mc�y�m.  Daha 

önce restoran �şletmec�l�ğ� ve özel ş�rketlerde yönet�c�l�k görev�nde 

bulundum. Son olarak Coca cola da tadımcı olarak görev aldıktan 

sonra ortağım Gürsel Işık �le b�rl�kte yumurta üret�m� �ş�ne g�rd�k. 

B�ze yaptığınız �ş� anlata b�l�r m�s�n�z?

Bu �şe nasıl başladınız, hayal�n�zde b�r üret�c� olmak var

mıydı ?
Aslında kızlarıma yed�recek doğal yumurta bulamamam �le 

başlayan b�r süreç bu. Sadece kızlarıma günlük yetecek kadar doğal 

yumurta olması �le başlayan süreç daha sonra a�le, eş dost ve son 

olarak Gürsel Bey �le had� üret�me başlayalım demem�z �le devam 

ett�. 

Yaklaşık 10 yıldır doğal yumurta �ş� yapıyoruz. 8 yıldır �se Körfez 

D�kenl� Köyünde aldığımız araz� �le b�rl�kte burada b�r üret�m ç�ftl�ğ� 

kurduk. 

Pazar bulmakta zorlanıyor musunuz?
Gebze ve İstanbul Anadolu yakasında akt�f olarak pazardayız. 

Ancak kapas�te arttırımımız arttıkça Pazar arayışımızda buna 

paralel olarak artıyor

bahsede b�l�r m�s�n�z?

İş�n�z�n r�skler� nelerd�r? 

Körfez T�caret Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün b�rl�kte 

yürüttükler� yerel t�caret� gel�şt�rme atağı organ�zasyonu �le 

kom�te toplantılarında Körfezde k� üret�c�ler� m�safir etmeler� 

ve üret�c�lere kend� alanlarından başlayarak Pazar bulma 

konusundak� destekler sayes�nde Körfez pazarında kend�m�ze 

yer bulduk. 

T�caret odasının bu süreçte s�ze olan destekler�nden

İş�m�z�n pek çok r�sk� bulunuyor ama en tehl�kel�s� hastalıklar 

tek b�r hayvana geçen hastalık tüm tavukların telef olmasına 

neden olab�l�yor. Bunun dışında göçmen kuşlar, sıcaklık ve 

rüzgar b�le tavukları etk�leyeb�l�yor. Bu sebeple tes�s�m�zde b�r 

veter�ner�m�z mutlaka görev alıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü’de bu 

anlamda b�zlere büyük destek ver�yor.

DEMİRCİ; “TİCARETLE VİCDANIMIZI BİRBİRİNDEN

DİLARA YUMURTA ÇİFTLİĞİ’NİN YARATICISI MEHTAP

AYIRMADAN BU İŞİ YAPIYORUZ”
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Körfez D�kenl� KöyüTes�s�n�zde kaç çalışanınız var?
İk� a�le tes�s�m�zde kalarak üret�m�n her alanında b�zlere destek 

ver�yor.

bulunmakta.

tavuk sayınız ned�r?

Günlük üret�m kapas�ten�z?

Kaç Yıldır Körfez T�caret Odası üyes�s�n�z?

TEKNİK SORULAR

Üret�me başladığınız da kaç tavuğunuz vardı şuan k�

Günlük ortalama 5000 adet yumurta elde ed�yoruz

40 tavukla başladığımız süreçte şuan da 10.000 adet tavuğumuz

Üret�m yer�n�z nerede?

Ocak 2019’dan bu yana Körfez T�caret Odası üyes�y�z

Gerek coğrafi koşullar ve ek�pmanlarımızla ve yumurtalarımızı 

kontrol eden mekan�zmalarımızla ve belgeler�m�z �le örnek b�r 

ç�ftl�k olduğumuzu düşünüyor, �şlenm�ş araz�m�zde tavuklarımızın 

gezerek, solucan y�yerek ve en öneml�s� güneşle temas ederek 

doğal ortamlarını kaybetmeden verd�kler� yumurtalar �le bu alanda 

�dd�alı olduğumuzu düşünüyoruz. En öneml� özell�ğ�m�z�n �se 

t�caretle v�cdanımızı b�rb�r�nden ayırmadan bu �ş� yapmamız d�ye 

düşüyoruz.

Bu �lçen�n üret�c�s� olarak Körfez T�caret Odası’nın başlattığı bu 

süreçte öneml� kazanımlar elde ett�k. Bu anlamda başta T�caret 

Odası Başkanımız Recep Öztürk olmak üzere �lçem�zde �s�m 

yapmış öneml�  �s �mlerden oluşan kom�te üyeler�m�ze 

teşekkürler�m�z� sunuyoruz.

özell�klerden bahseder m�s�n�z?

S�z�n Yumurtalarınızı d�ğer yumurtalardan ayıran
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
2.1.1-2.1.2-2.1.3-2.1.14

FUAR VE TEKNİK
GEZİLER



Sektörel Gel�şmeler Yer�nde İncelend�

KTO Yapı Fuarında
Yapı sektörünün buluşma noktası olarak n�telend�r�len, Turkeybu�ld 

Yapı İstanbul - 41. Yapı, İnşaat Malzemeler� ve Teknoloj�ler� Fuarı’na 

Körfez T�caret Odası’ndan kalabalık b�r ek�ple gez� düzenlend�.

Körfez T�caret Odası Yönet�c�ler� Meslek Kom�tes� üyeler�, İstanbul 

(TÜYAP-Büyükçekmece) Fuar Merkez�’ndek� 41. Yapı Fuarı’na (Turkey 

Bu�ld İstanbul 2017) katıldı

Türk yapı sektörünün uluslararası buluşma noktası olan fuarı gezen KTO 

üyeler�, �nşaat sektöründek� yen� teknoloj�ler� ve ürünler� �nceleme 

�mkanı buldu. Kalabalık b�r ek�ple fuarı yer�nde �nceleyen KTO üyes� �ş 

adamları, �nşaat sektöründek� yen� teknoloj� ve ürün �malatı alanında 

faal�yet gösteren yerl� ve yabancı b�rçok firma �le �ş görüşmes� yaparak, 

sektörel gel�şmeler� yer�nde �nceleme fırsatı bulurken, �nşaat 

sektöründe geleceğ�n teknoloj�ler� ve malzemeler� görme ve tanıma 

�mkânı buldular.
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Körfez T�caret Odası 2019 Yılı Yurtdışı ve Yurt�ç� Fuar,  

Tekn�k Gez� ve İş Gez�ler�

Körfez T�caret Odası 2019 yılında pek çok �ş gez�s�, fuar z�yaret� ve tekn�k 

gez� gerçekleşt�rd�. Yapılan gez�lerde yen� tekn�k-teknoloj� veya sektörel 

gel�şmeler� tak�p etmeler� uluslararası �ş b�rl�kler� tes�s etmeler�, �k�l� �ş 

görüşmeler� yapmaları bu z�yaretlerde amaçlanmış olup bu kapsamda 

pek çok yurt �ç� ve yurt dışı program gerçekleşt�r�lm�şt�r.

B�l�ş�m vad�s� tekn�k gez�s�

Karadağ 41. İnşaat fuarı

Sıgn �stanbul - uluslararası endüstr�yel reklam ve d�j�tal baskı teknoloj�ler� 

fuarı

Un�vera seram�k mutfak

İntermob 21. Uluslararası mob�lya yan sanay�, aksesuarları, orman 

ürünler� ve ahşap teknoloj�s� fuarı

Un�vera seram�k banyo mutfak fuarı

İnegöl modef fuarı

Teknoloj� transfer ofis�'nde loj�st�k sektörüne yönel�k �ş gel�şt�rme 

faal�yetler� yürüten firmalarla görüşmeler�n yapılacağı tekn�k gez�

7. Enerj� fuarı

Balkanlar �ş gez�s�

Karadağ 14. Su tedar�k s�stemler� fuarı

Yapı fuarı turkeybu�ld

Körfez T�caret Odası yönet�m, mecl�s ve kom�telerden oluşan b�r heyet �le 

tekn�k gez� kapsamında B�l�ş�m Vad�s� ve Teknoloj� Transfer Ofis�ne gez� 

düzenlend�.

KTO’dan B�l�ş�m Vad�s� ve Teknoloj� Transfer 

Ofis�’ne Tekn�k Gez�

B�l�ş�m Vad�s�n�n mevcut �şletmelere ve �ş fikr�n� gel�şt�rmeye çalışan 

g�r�ş�mc�ler �ç�n sağlanan �mkanlar hakkında b�lg�ler aldılar.

B�l�ş�m Vad�s� yetk�l�ler� KTO’nun yaptığı z�yarette b�l�ş�m ve �let�ş�m 

teknoloj�ler� alanındak� küresel ve yerel �novasyon ve teknoloj� transfer 

merkezler�, ün�vers�teler, araştırma enst�tüler�, uluslararası ve ulusal 

yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm s�v�l toplum örgütler�, özel 

sektör ve devlet�n tüm kamusal alanı �le �ş b�rl�ğ� yapacak ve proje bazlı 

müşterek çalışmalar gel�şt�rerek teknoloj� tabanlı kalkınmaya önderl�k 

edecekler�n� söylerken, Körfez T�caret Odası’nın yaptığı z�yaretten 

duydukları memnun�yet� d�le get�rd�ler.

Teknoloj� Transfer ofis�ne yapılan z�yarette �se loj�st�k sektörüne yönel�k �ş 

gel�şt�rme faal�yetler� yürüten firmalarla görüşmeler yapılırken, z�yarete 

katılan Loj�st�k firmalarının KOÜ Teknoloj� Transfer Ofis�ne bağlı olarak 

ürün tasarlayan firmalar �le �ş gel�şt�rmeler�n� sağlamak üzere b�reb�r 

görüşmeler�n sağlandı.

Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu, Mecl�s D�vanı, Mecl�s, kom�te ve 

üyelerden oluşan 30 k�ş�l�k b�r heyetle Karadağ’a �ş gel�şt�rme z�yaret�ne 

g�tt�ler. Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu, Mecl�s D�vanı, Mecl�s, 

kom�te ve üyelerden oluşan 30 k�ş�l�k b�r heyetle Karadağ’a �ş gel�şt�rme 

z�yaret�ne g�tt�ler. Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’nın da 

�ç�nde olduğu Balkan ülker� �ş gez�s�nde Karadağ T�caret Odası, Türk �ş 

adamları derneğ� Başkonsolosluk, fuar gez�ler�, �k�l� �ş görüşmeler� başta 

olmak üzere pek çok program ve �k�l� �ş görüşmeler�n�n yapılacağı b�r 

akış hazırlandı.

Kto Heyet� Karadağ’da

T�car� Görüşmeler Başladı
Körfez T�caret Odası Heyet� �lk olarak fuar gez�ler� gerçekleşt�rd�. 41. 

İnşaat Fuarı,14. Su tedar�k s�stemler� fuarı ve 7. Enerj� fuarlarına katılım 

sağalayan heyet 30 Eylüle kadar devam edecek olan �ş seyahat�nde 

Karadağ T�caret Odası, Türk İş Adamları Derneğ�, Başkonsolosluk başta 

olmak üzere b�r d�z� z�yaret ve �k�l� �ş görüşmeler� yapacak. Öztürk 

Karadağ z�yaret� �le �lg�l� yaptığı açıklamada ‘’amacımız hem �lçem�ze 

yatırımcı çekmek hem de g�deceğ�m�z ülkelerde k� Pazar ortamını 

görerek bundan sonrak� süreçte yen� �ş b�rl�kler� gel�şt�rmek.  İnşallah 

�lçem�z ve ülkem�z �ç�n hayırlı sonuçlarla döner�z’’ ded�.
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
3.2

KTO İSTİHDAM
ÇALIŞMALARI



Dünün en çok kazananları, Türk�ye’ ye yatırım yapanlar, Türk�ye’ de 

�st�hdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün 

Türk�ye’ ye yatırım yapanlar, �nsanımıza �st�hdam sağlayanlar 

olacak’’ ded�.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BASIN TOPLANTISI

Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Recep Öztürk. 

İst�hdam seferberl�ğ� �le �lg�l� basın toplantısı düzenled� toplantıda 

konuşan Öztürk ‘’Türk�ye’ n�n gücüne ve geleceğ�ne güven�n. 

İst�hdam Seferberl�ğ� 2019’ a katılın, bu tar�h� �st�hdam 

teşv�kler�nden faydalanın. En az b�r �şs�z vatandaşımızı �şe alarak, 

hem �ş�n�z� gel�şt�r�n, hem ekonom�n�n büyümes�ne katkınız olsun, 

hem de Türk�ye’ n�n geleceğ�ne yatırım yaparak, kazanan s�z olun.

GENİŞ KATILIM

İSTİHDAM ÇALIŞMALARI

Körfez T�caret Odası M�ll� İst�hdam Seferberl�ğ� kapsamında 2019 

yılında pek çok çalışmaya �mza attı. SGK ve İŞKUR Personel İst�hdam 

Teşv�kler�n�n paylaşılması, Mecl�s Toplantılarında yapılan çağrılar,  

�st�hdam seferberl�ğ� gündem� �le yapılan kom�te toplantıları, basın 

toplantıları dışında İs�hdam seferberl�ğ� 2019 Teşv�kler�nden 

yararlanarak �st�hdam sağlayan üyeler�ne z�yaretler ederek teşekkür 

ett�. Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Recep Öztürk 

Durulsan Mak�ne firma sah�b� Recep Durul ve Ebru Durul’a, Körfez 

Denet�m SMMM danışmanlık firma sah�b� Murat Çet�nkaya’ya ve 

mecl�s üyem�z Murat Gürsoy �se; Nuh Ç�mento Grubu CEO’su Gökhan 

Bozkurt, Nuh Ç�mento Grubu İnsan Kaynakları D�rektörü Aslı Çet�n, 

Nuh Ç�mento İnsan Kaynakları Müdürü Ers�n Başyıldız’a z�yaret 

gerçekleşt�rd�ler. 2019 �st�hdam seferberl�ğ� teşv�kler�nden 

yararlanılarak �st�hdam sağlamaya yönel�k olarak verd�ler� destekler 

�ç�n firmalara teşekkürler�n� sunan Öztürk İst�hdam Seferberl�ğ� 

Kapsamında eleman alımı yapan firmaları z�yaretler�ne devam 

edeceğ�n� ve tüm üyeler�n� �st�hdam Seferberl�ğ� ’ne desteğe davet 

ett�ğ�n� d�le get�rd�.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BİLGİLENDİRME

Körfez T�caret Odası SGK ve İŞKUR personel �st�hdam teşv�kler� 

hakkında b�lg�lend�rme toplantısı gerçekleşt�rd�. M�ll� İst�hdam 

seferberl�ğ�ne destek olduklarını vurgulayan KTO Başkanı Recep 

Öztürk “ Tüm �şverenler�m�z�n M�ll� İst�hdam Seferberl�ğ� ’ne katkı 

sağlamasını bekl�yoruz” ded�. GENİŞ KATILIM Körfez T�caret Odası 

Cemalett�n F�dancı Mecl�s Salonunda gerçekleşt�r�len b�lg�lend�rme 

toplantısına Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya 

Öztürk, Körfez Esnaf ve Kefalet Kooperat�f Başkanı Fer�t Kır başta 

olmak üzere pek çok �şveren ve �şveren tems�lc�s� katıldı.

TOPLANTISI 

İŞKUR ve SGK uzmanları tarafından katılımcılarla s�gorta teşv�k�, 

yarım çalışma ödeneğ�, �lave �st�hdam s�gorta teşv�k�, �şbaşı eğ�t�m 

programı, �şe �lk adım projes�, meslek� eğ�t�m kursları ve MEGİP 

Projes� �le �lg�l� detaylı b�lg�lend�rmelerde bulunuldu.

İLETİŞİM KANALLARININ HEPSİNİ KULLANARAK 

İSTİHDAM ÇAĞRISINDA BULUNDUK

Körfez T�caret Odası 2019 yılı �st�hdam seferberl�ğ� çalışmaları 

kapsamında tüm �let�ş�m kanallarını kullanarak üyeler�n� �st�hdam 

seferberl�ğ�ne desteğe davet ett�.

İSTİHDAM ÇALIŞMALARI

Körfez T�caret Odası M�ll� İst�hdam Seferberl�ğ� kapsamında 2019 

yılında pek çok çalışmaya �mza attı. SGK ve İŞKUR Personel İst�hdam 

Teşv�kler�n�n paylaşılması, Mecl�s Toplantılarında yapılan çağrılar,  

�st�hdam seferberl�ğ� gündem� �le yapılan kom�te toplantıları, basın 

toplantıları dışında İs�hdam seferberl�ğ� 2019 Teşv�kler�nden 

yararlanarak �st�hdam sağlayan üyeler�ne z�yaretler ederek teşekkür 

ett�. Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Recep Öztürk 

Durulsan Mak�ne firma sah�b� Recep Durul ve Ebru Durul’a, Körfez 

Denet�m SMMM danışmanlık firma sah�b� Murat Çet�nkaya’ya ve 

mecl�s üyem�z Murat Gürsoy �se; Nuh Ç�mento Grubu CEO’su Gökhan 

Bozkurt, Nuh Ç�mento Grubu İnsan Kaynakları D�rektörü Aslı Çet�n, 

Nuh Ç�mento İnsan Kaynakları Müdürü Ers�n Başyıldız’a z�yaret 

gerçekleşt�rd�ler. 2019 �st�hdam seferberl�ğ� teşv�kler�nden 

yararlanılarak �st�hdam sağlamaya yönel�k olarak verd�ler� destekler 

�ç�n firmalara teşekkürler�n� sunan Öztürk İst�hdam Seferberl�ğ� 

Kapsamında eleman alımı yapan firmaları z�yaretler�ne devam 

edeceğ�n� ve tüm üyeler�n� �st�hdam Seferberl�ğ� ’ne desteğe davet 

ett�ğ�n� d�le get�rd�.
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1.5.3

BASIN
ÇALIŞMALARI



Yerel medya �le sürdürülen akt�f �şb�rl�ğ� kapsamında basın 

b�ld�r�ler� ve faal�yetler �le �lg�l� e-posta yolu �le basına 

gönder�lmekte ve b�r sonrak� gün basın b�ld�r�ler� ve yerel ve 

ulusal gazete ve �nternet s�teler�nde yayınlanmaktadır.

Körfez T�caret Odası tüm �let�ş�m araçları �le gen�ş b�r k�tleye 

ulaşmaktadır. Üyeler�m�z �le aramızda etk�n b�r �let�ş�m 

s�stem� bulunmaktadır. E-posta, SMS, Faks, Whatsapp, Web, 

yazılı ve görsel basını kullanarak ulaşmakta ve duyurular 

yapmaktadır. 

Körfez T�caret Odası çalışmalarını, pol�t�kalarını h�zmet ve 

faal�yetler�n� tanıtmak �ç�n medyanın pek çok kanalını 

kullanmaktadır. Yerel basın ve medya �le etk�n b�r �let�ş�m 

�ç�nded�r. 

HABERLEŞME, YAYIN VE BASIN İSTATİSTİKLERİ
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BASIN İSTATİSTİKLERİ

Elektron�k Basında Yer Alma Sayımız 2727

24 kez ulusal basında yer aldık

TV haber sayımız �se 7

Basın Toplantısı Sayısı  2

Basın bülten� sayımız �se 93

726  haber kaynağında haber olduk
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SP GERÇEKLEŞME
DURUMU
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2019 YILI STRATEJİK PLAN TAKİP FORMU

Alt Stratej� 1.9:Kurumun Proje Yazab�lme Beceres�n�n 

Gel�şt�r�lmes�

Alt Stratej� 1.4:F�nansman Yapısını Güçlend�recek Aks�yonların 

Oluşturulması

Alt Stratej� 1.5:Odanın Tanıtımına Yönel�k Çalışmalar Yapılması

Alt Stratej� 1.3.:F�z�ksel ve Teknoloj�k Alt Yapının İy�leşt�r�lmes�

Yen�l�kç� Yönet�m Tekn�kler� Ve S�stemler� Uygulayarak Sürekl� 

İy�leşmek

Alt Stratej� 1.7: Kıyaslama Çalıştaylarına Ev Sah�pl�ğ� Yapılması

Alt Stratej� 1.6:Organ�zasyon Yapısının Güçlend�r�lmes�

Alt Stratej� 1.8:İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Çalışmalarına Hız 

Kazandırılması

Alt Stratej� 1.2.:Oda Organlarının  ve Personel�n�n Mutluluğunun 

Ve Kal�fikasyonunun Artırılması

Alt Stratej� 1.1:Akred�tasyon S�stem�n�n  İy�leşt�r�lmes� Ve İy� 

Uygulamaların Artırılması

Alt Stratej� 2.1:Üye İlet�ş�m�n� Ve Gel�ş�m�n� Artırıcı Etk�nl�kler 

Organ�ze  Ed�lmes�Ana Stratej� 

Alt Stratej� 3.4.:İlçen�n Tur�zm Konusunda B�l�n�rl�ğ�n�n 

Artırılması

Alt Stratej� 3.2:İlçede Ekonom�k Canlılığı Artırıcı Faal�yetler 

Gerçekleşt�r�lmes�

Alt Stratej� 3.3:İlçen�n Eğ�t�m Düzey�n� Artırıcı Faal�yetler 

Gerçekleşt�r�lmes�

Üyeler�n T�caret Performansını  Ve Memnun�yet�n� Artırıcı 

Uygulamalar Gel�şt�rmek

Yaşanab�l�r Kent V�zyonu Sağlama Amaçlı Faal�yetlerde Akt�f 

Rol Almak

Alt Stratej� 3.1:Sosyal ,Kültürel Ve B�l�nçlend�r�c� N�tel�kte 

Etk�nl�kler Yapılması ve Desteklenmes�
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2019 YILI STRATEJİK PLAN TAKİP FORMU
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2019 YILI STRATEJİK PLAN TAKİP FORMU
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Stratej�k Plan Faal�yet Numarası 
3.2

KTO 
İSTATİSLİKLER



Not: Rakamlar Medya Takip Merkezi verilerinden alınmıştır

2018 YILI
FAALİYET RAPORU

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR
DURUM RAPORU

4 ADET GAZETE
ÇIKARDIK

DÜZENLENEN
ETKİNLİK SAYISI

ETKİNLİK KATILIMCI
SAYISI

ETKİNLİK
MEMNUNİYET ORANI

Körfez Ticaret Odası 2019 Yılı Etkinlik İstatistikleri

35

1084

%96

ÜYE ZİYARET
SAYISI 525
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