
www.korfezto.org.tr 2020/2

VİZY N
KÖRFEZ K ö r f e z T i c a r e t O d a s ı G a z e t e s i

korfezto KorfezTicOda

KÖRFEZ’DE YEREL TİCARETİ GELİŞTİRME

ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Körfez Beled�yes�, Körfez T�caret Odası ve Körfez 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası �şb�rl�ğ� �le yerel 
t�caret� gel�şt�rme çalışmaları kapsamında ortak 
�şb�rl�kler� gerçekleşt�r�lmeye devam ed�yor.           
Sayfa 10

COVID-19 �le mücadele kapsamında yaşanılan süreç 
ve üyeler�n sorunlarını d�le get�rme noktasında 
yaptığı basın açıklamaları �le d�kkat çekt�.   Sayfa 7

Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk 

“İSTİHDAM, 
BANKALARIN İŞLETMELERİN YANINDA OLMASIYLA 

DEVAM EDER” 

TEMPOYU
DÜŞÜRMEDİ

COVID-19

KTO’da

Körfez T�caret Odası’nın 2020 yılı planlaması dâh�l�nde gerçekleşt�receğ� sektörel toplantılarının üçünü gerçekleşt�rd�. Eğ�t�m-gıda ve s�gorta 
acenteler� tems�lc�ler�n�n katılımı �le gerçekleşt�r�len toplantılara sektör tems�lc�ler�n�n �lg�s� büyük oldu. 
Körfez T�caret Odası 2020 yılı planlaması dâh�l�nde gerçekleşt�receğ� sektörel toplantılarına ara vermeden devam ett�. Gerçekleşt�r�len 
toplantılardan sektör tems�lc�ler� son sürec�n etk�ler� ve çözüm yollarını tartıştı.   Sayfa 5

KÖRFEZ TİCARET ODASI’NDA MECLİS TOPLANTILARI

“TELEKONFERANS” İLE YAPILDI 
Körfez T�caret Odası COVID-19 �le 
m ü c a d e l e  k a p s a m ı n d a  m e c l � s 
toplantılarını telekonferans yöntem� �le 
gerçekleşt�r�yor. Mecl�s toplantılarında 
öneml� �s�mler� ağırlayan KTO bu 
s ü r e ç t e  m e c l � s  t o p l a n t ı l a r ı n ı 
aksatmadan gerçekleşt�rd�.   Sayfa 3



Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı yaşıyor.

Görüyoruz ki;

Biliyorsunuz fuarlar, ikili iş görüşmeleri, ticaret 
heyetleri fiziki anlamda askıya alındı. Bunların 
tamamı dijitalde düzenlenecek.  İnsanlar 
görmeden, dokunmadan ticaret yapmaz anlayışı 
artık tamamen değişti. E-ticaretin son dönemdeki 
büyüme hızında bu çok net görülüyor. Pek çok 
firma 10 yıl sonrası için hedeflediği büyümeyi 
neredeyse 3 ayda gerçekleştirdi. Bu platformları 
geliştirmemiz lazım. Dijital fuar, sanal showroom 
ihtiyacımız var. Ülke olarak bizim bu çözümleri 
üretmemiz gerekiyor.”

Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor.

Değerli Okuyucular;

İster ekonomik, ister doğal afetler, ister de Kovid-
19 gibi salgın hastalıklar şeklinde olsun her kriz 
dönemi, bir değişimi de beraberinde getiriyor.

Yeni iş hayatı, pandemiye esir olmadı; ayakta 
kalmayı,  kendisini  t icari  ortamdan uzak 
tutmayarak başardı. Bu noktadaki en önemli 
yaklaşım ise çarkların dönmesini sağlayan 
kararların,  fikir  al ışverişler inin,  yönetim 
toplantılarının gerçekleştiği online-toplantılar, 
video-konferanslar oldu. Çok hızlı bir şekilde iş 
dünyası dinamik yapısını online’a taşımayı 
başardı. İş dünyasını yönlendirecek seminer, panel 
ve eğitimler de tamamen webinar şeklinde 
gerçekleştirildi. Dolayısıyla şirketlerimizin önemli 
bir kısmı, “her şerden bir hayır çıkarmayı”, daha 
doğrusu “krizleri yeni imkanlara dönüştürmeyi” 
pandemi günlerinde hayata geçirdi.

Ancak, Covid-19 salgını dünya ekonomisi ve 
ticaretine büyük zarar verirken, aslında birçok 
yenilikçiliğin de gerçekleşmesine, yeni ve dijital 
çıkış yolları bulunmasına yol açtı. Şimdi sorulara 
şu iki sözcükle cevap veriliyor: Dijital dönüşüm…

Biliyorsunuz “Şu an dünyanın neredeyse tamamı, 
son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak 
tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip 
durumda. İki cihan harbinden sonra, dünyanın 
karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. 
Herkes tedirgin ve yarına nasıl bir günde uyanacağı 
endişesinde.

KÖRFEZ TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI

GÜNGÖR AYHAN

BÖLGE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI

Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk N�san, Mayıs ve Haz�ran Aylarında öneml� toplantılara 
katıldı. Yapılan toplantılardan üyelerden gelen sorunları aktarma fırsatı yakalayan Öztürk ‘’ sürec� en az 
yara �le atlatmak en büyük amacımızdır’’ ded�.
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DEĞERLİ KÖRFEZ  VİZYON OKUYUCULARI,

OBB Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu Başkanlığında �k�nc�s� gerçekleşt�r�len toplantıda COVID-19 Tsalgını �le yaşanılan süreçte Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� tarafından yapılan çalışmalar �le 
KTO’nun da �ç�nde olduğu 365 oda borsa başkanının talepler� d�nlend�. Körfez T�caret Odası 

olarak bu toplantıda üyelerden gelen sorunlar d�le get�rerek gerekl� çalışmaların yapılması hususu b�rl�k 
başkanından r�ca ed�ld�.

TOBB EKONOMİ BULUŞMASI 
DİKKAT ÇEKEN TOPLANTILARDAN 
BİRİ OLDU
Mal�ye Bakanı Berat Albayrak, TOBB Başkanı 
R�fat H�sarcıklıoğlu Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ�ne bağlı 365 oda ve borsa başkanı �le 61 
sektör mecl�s başkanının katılımıyla

Oda ve Borsa Başkanlarından talepler�n alındığı 
toplantıda Körfez T�caret Odası olarak Nefes 
kred�s�n�n 1 yılını doldurmamış firmalara da 
ver�lmes�, S�gorta acenteler�n�n son süreçte 
yaşadığı sıkıntılar ve eğ�t�m sektörümüzün 
sorunlarını bu toplantıda Körfez T�caret Odası 
olarak d�le get�r�ld�.

gerçekleşt�r�len TOBB Ekonom� Buluşması'na 
telekonferansla katılım sağandı.

İL PANDEMİ KURULU 
TOPLANTILARI 
Cov�d-19 sürec� boyunca düzenl� olarak Kocael� 
Val�s� Sayın Hüsey�n Aksoy başkanlığında 
yapılan İl Pandem� Kurulu Toplantısı ve Kocael� 
Sanay� Odası Koord�natörlüğü ve Proje Okulu 
olan İzm�t Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�'n�n 
Protokol Yürütme Kurulu Toplantılarına katılım 
sağlandı

TARIM VE ORAMAN BAKANI 
BEKİR PEKDEMİRLİ İLE ODALAR
BORSALAR İSTİŞARE TOPLANTISI

Toplantıda H�sarcıklıoğlu, bu dönemde tarım 
kred�ler�n�n fa�zs�z ertelend�ğ�n�, üret�c�ler�n 
ayakta kalmaları �ç�n destekleme ödemeler�n�n 
erkene çek�ld�ğ�n� ve geleneksel şek�lde hayvansal, 
b�tk�sel üret�m yapan �şletmelere fa�zs�z kred� 
tem�n ed�ld�ğ�n�, l�sanslı depoların 2020'de süres� 
dolan l�sanslarının 1 yıl daha uzatıldığını 
anlatırken Tarım ve Orman Bakanı Pekdem�rl� 
süreçte yaptıkları çalışmaları oda borsa başkanları 
�le paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl� ve 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�ne (TOBB) 
Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, ve Körfez T�caret 
Odası’nın da aralarında bulunduğu 365 oda/borsa 
başkanı v�deo konferans yöntem�yle b�r araya 
geld�.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

RECEP ÖZTÜRK

DEĞERLİ KÖRFEZ VİZYON OKUYUCULARI,

Yardım ve Destekler

gerçekleşt�rd�k.

*Bu süreçte Odamız, gerek kend� bütçes�nden 
gerekse �şt�rakler� aracılığıyla yardım ve 
desteklerde bulundu.

*Oda A�datları Ek�m Ayına Ertelend� salgın 
sebeb�yle üyeler�m�z�n yaşamakta olduğu 
veya yaşayacağı ekonom�k sıkıntılardan 
dolayı haz�ran ayında ödenmes� gereken yıllık 
ve munzam a�datlarının b�r�nc� taks�t� 
gec�kme zammı alınmaksızın 2. Taks�tle 
beraber ek�m ayı sonuna ertelend�.

*Kadın g�r�ş�mc�ler kurulumuzun destekler� 
�le �l�m�zde ve �lçem�zde bulunan sağlık 
kuruluşlarına maske d�k�m� �le sürece katkı 
sağladık
*Maske �ht�yacı olan üyeler�m�z �le �let�ş�me 
geçerek gerek oda olarak gerekse de Kocael� 
Val�l�ğ� aracılığı �le maske desteğ�

Lobi Çalışmalarıyla Katkı
Sunduğumuz Gelişmeler
KTO olarak yaptığımız haberler ve en üst 

düzeyde g�r�ş�mlerle t�car� hayatımız �ç�n son 

derece öneml� konularda ve sorunlarda çözüm 

üret�lmes�ne katkı sunduk.

*15 Mart’ta reel sektörün v�rüs �le mücadelede 

desteğe �ht�yacı olduğuna d�kkat çekt�k. 

Yapılması gerekenlere �l�şk�n hazırladığımız 

yazıları �ved�l�kle TOBB’a �lett�k. 18 Mart 

�t�bar�yle de “Ekonom�k İst�krar Kalkanı” 

programı devreye alındı.

*İş’e Devam Kred�s� başvurularında sorun 

yaşandığına da�r üyeler�m�zden çok sayıda ger� 

dönüş aldık. Bunun üzer�ne TOBB’a yazı 

yazarak çözümü noktasında destek �sted�k.

Ayrıca Kamu bankaları da sürece dâh�l olarak 

Nefes Kred�s� desteğ� vermeye başladı.

*Mücb�r sebep dışında tutulan sektörler �ç�n 

g�r�ş�mde bulunduk. Üyeler�m�zden gelen 

talepler doğrultusunda mücb�r sebep kapsamı 

dışında tutulan çok sektör �ç�n kapsamın 

gen�şlet�lmes� �ç�n yazılar yazdık

*Nefes Kred�s�: Oda olarak öneml� b�r 

m�ktarda destek verd�ğ�m�z Nefes Kred�s� de 

devreye g�rd�. Şu an �ç�n kred�, Den�zbank 

aracılığıyla kullandırılıyor. 

Kuşkusuz sağlık �le geç�m arasındak� dengey� 

doğru ayarladığımızda ve Normalleşme 

sürec�n� de �y� planlanmış b�r şek�lde 

yürüttüğümüz takd�rde, bu sürec� en az hasarla 

atlatacağımıza ve bu zor günler� de hep b�rl�kte 

ger�de bırakacağımıza olan �nancımızla tüm 

üyeler�m�z� şahsım ve yönet�m kurulumuz 

adına saygıyla selamlıyor, Bu süreçte sağlık 

çalışanlarımız başta olmak üzere �ş�n�n başında 

olan tüm çalışanlarımıza, g�r�ş�mc�ler�m�ze ve 

�şverenler�m�ze şükranlarımızı sunuyoruz.

KTO’DA TOPLANTILAR
TELEKONFERANS İLE DEVAM EDİYOR
Körfez T�caret Odası Cov�d-19 �le mücadele 
kapsamında toplantılarını telekonferans yöntem� 
�le gerçekleşt�r�yor. Bu kapsamda N�san Ayı 
kom�te toplantıları KTO Başkanı Recep Öztürk 
başkanlığında gerçekleşt�r�ld�.
Körfez T�caret Odası Cov�d-19 �le mücadele 
kapsamında toplantılarını telekonferans yöntem� 
�le gerçekleşt�r�yor. Bu kapsamda N�san Ayı 
kom�te toplantıları KTO Başkanı Recep Öztürk 
başkanl ığ ında  gerçekleş t � r � ld � .  Yapı lan 
toplantılara kom�te üyeler�n�n katılımı çok 
yüksekt�

COVİD-19 MÜCADELE EN 
ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİYDİ
Körfez T�caret  Odası N�san Ayı kom�te 
toplantılarının Cov�d-19 �le mücadele kapsamında 
telekonferans yönetem, �le yapıldığı toplantılarda 
15 kom�te üyeler� �le görüşmeler yapıldı. 
Toplantıda TOBB’n�n Cov�d-19 �le mücadele 
kapsamında Hükümete �lett�ğ� ve gerçekleşen 
talepler, kom�teler�m�z�n Cov�d-19 �le mücadele 
kapsamında Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�’ne 
�let�lmes�n� �sted�kler� sektörel sorunlar, Kom�te 
üyeler�m�z�n kend� sektörler�nden 5’er üyey� 
arması ve görüşmelerde bahsed�lecek konular g�b� 
gündem maddeler� konuşulurken kom�te 
üyeler�n�n üyelerden aldığı sektörel sorunlar 
d�nelenerek yetk�l� makamlara �let�lmek üzere 
notlar alındı.

KOMİTELERDEN YÜZDE YÜZE 
KATILIM OLDU
Körfez T�caret  Odası N�san Ayı kom�te 
toplantılarının Cov�d-19 �le mücadele kapsamında 
telekonferans yönetem, �le yapıldığı toplantılarda 
15 kom�te üyeler� �le görüşmeler yapıldı. 
Toplantıda TOBB’n�n Cov�d-19 �le mücadele 
kapsamında Hükümete �lett�ğ� ve gerçekleşen 
talepler, kom�teler�m�z�n Cov�d-19 �le mücadele 
kapsamında Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�’ne 
�let�lmes�n� �sted�kler� sektörel sorunlar, Kom�te 
üyeler�m�z�n kend� sektörler�nden 5’er üyey� 
arması ve görüşmelerde bahsed�lecek konular g�b� 
gündem maddeler� konuşulurken kom�te 
üyeler�n�n üyelerden aldığı sektörel sorunlar 
d�nelenerek yetk�l� makamlara �let�lmek üzere 
notlar alındı.

Bu çerçevede, salgının başladığı Mart 

ayında, s�zlerden aldığımız b�lg�, sorun ve 

çözüm öner�ler�n� çatı b�rl�ğ�m�z olan 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�’ne �lett�k.

COVID-19 �le mücadele ett�ğ�m�z bu 

günlerde, �ş dünyası �le hükümet arasında 

köprü görev� üstlenerek, sahadak� sıkıntıları, 

en  h ız l ı  şek � lde  � l e tme  gayre t �  � l e 

çalışmalarımızı gerçekleşt�r�yoruz. 

Bu süreçte hükümet b�r yandan sağlık 

alanındak� tedb�rler� alırken, d�ğer taraftan da 

ekonom�y� canlı tutacak önlem paketler�n� 

hazırlayıp uygulamaya koyuyor. B�zler de 

ekonom� �ç�n hazırlanan destek paketler�ne 

k a t k ı  s a ğ l a d ı ğ ı m ı z  g � b � ,  ş � m d �  d e 

normalleşme sürec�n�n planlanması ve 

uygulamasına katkı sağlıyoruz.

Bunların büyük b�r kısmı hayata geçt�, 

geçmeye de devam ed�yor…

D�nam�k olarak devam eden bu süreçte her 

gün yen� b�r konu, yen� b�r sıkıntı ortaya 

çıkıyor. Dolayısıyla h�ç ara vermeden 

üyeler�m�zle temasta olup, sıkıntı ve öner�ler� 

toplamayı sürdürmeye devam ed�yoruz.

COVID-19 SÜRECİNDE 
KTO’YA GENEL OLARAK 
BAKTIĞIMIZDA;

Öncel�kle Kurumsal Tedb�rler�m�z� Aldık…

gerçekleşt�rerek üyeler�m�z �le temasımızı 
arttırmayı hedefled�k ve yıl �ç�nde bu 
toplantılarımız her sektöre yönel�k olarak 
devam edecek.

*Şu an normal çalışma düzen�m�ze döndük 
ancak toplantılarımızı onl�ne platformlar 
üzer�nden devam ett�r�yoruz.
* Eğ�t�mler�m�z� onl�ne olarak

*B�na �çer�s�nde teması azaltmak �ç�n 
dönüşümlü çalışma, uygulamasına geçt�k

*Verd�ğ�m�z h�zmetler� aksatmayacak şek�lde 
çalışma saatler�m�z� güncelled�k.

Körfez T�caret Odası olarak, üyeler�m�z ve 
halkın sağlığı �ç�n tüm tedb�rler� alıp, 
�mkânlarımız ölçüsünde ne gerek�yorsa yaptık. 
Yapılması gerekenler konusunda da her kapıyı 
çalarak �lg�l�lerle temasa geçt�k…

gerçekleşt�r�yoruz
*Süreçte 3 adet sektörel toplantı



KTO’DAN EĞİTİM 
SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

örfez T�caret Odası 2020 yılı planlaması dah�l�nde gerçekleşt�receğ� sektörel toplantıların K�k�nc�s�n� eğ�t�m sektörü üzer�ne gerçekleşt�rd�. Telekonferans aracılığı �le gerçekleşt�r�len 
toplantıya Körfez �lçes�nde bulunan eğ�t�m sektörü tems�lc�ler�nden yoğun katılım oldu.

Körfez T�caret Odası 2020 yılı planlaması dah�l�nde gerçekleşt�receğ� sektörel toplantıların 
�k�nc�s�n� eğ�t�m sektörü üzer�ne gerçekleşt�rd�. Telekonferans aracılığı �le gerçekleşt�r�len 
toplantıya Körfez �lçes�nde bulunan eğ�t�m sektörü tems�lc�ler�nden yoğun katılım oldu. COVID-
19 sektöründen en çok etk�lenen sektörler�n başında gelen eğ�t�m sektörünün sorunları ve çözümler� 
detaylı olarak konuşuldu.
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TOPLANTIDA ŞENER SÖĞÜT’TEN
DESTEK MESAJLARI
Körfez T�caret Odası’nın eğ�t�m sektörü 
çalıştayına Körfez Beled�ye Başkanı Şener 
Söğüt’te katılarak Körfez �lçes�nde faal�yet 
gösteren eğ�t�m kurumlarının sorunları d�nlerken, 
Körfez Beled�ye Başkanı Söğüt’ten beklenen 
talepler� d�le get�ren Körfez T�caret Odası mecl�s 
üyes� ve eğ�t�m kom�tes� üyes� Fat�h Uykun’un  ‘’ 
Başkanım yükünüz çok bunun farkındayız. Bu 
noktada Kamu �le �lg�l� eğ�t�m kurumlarına 
verd�ğ�n�z destekler takd�re şayan. Fakat b�zler de 
b�rçok noktada kamu h�zmet� ver�yor ve şu süreçte 
b�rçok kurumumuz c�dd� mal� sıkıntılar 
yaşamaktalar. Bu noktada öncel�kle yakın 
zamanda faal�yetler�ne başlayacak olan anaokulu, 
kreş, gündüz bakımevler�, özel kurslar, MTSK’lar, 
rehab�l�tasyon merkezler�, sağlık merkezler�n�n 
dezenfektasyonu konusunda destekler�n�z� r�ca 
ed�yoruz. Ayrıca b�r defaya mahsus maske ve 
dezenfektan konularında da destek olunab�l�rse 
kurumlarımıza can suyu olacağı kanaat�ndey�m’’ 
ded�. Körfez Beled�ye Başkanı Söğüt Beled�ye 
olarak bu süreçte üzer�m�ze düşen� yapmaya 
hazırız derken, tüm eğ�t�m kurumlarının 
dezenfekte ed�lmes� başta olmak beled�ye olarak 
verecekler� destekler� eğ�t�mc�ler �le paylaştı.

ORTAK KARARLAR ALABİLMEK
BİZİ GÜÇLÜ KILAR
Körfez T�caret Odası Mecl�s Üyes� Fat�h Uykun 
toplantıda yaptığı konuşmada ‘’ bu toplantı �le 
�sted�k k� KÖRFEZ’dek� eğ�t�m kurumları (Özel 
Okul, Anaokulu, Kreş, Gündüz Bakımveler�, Özel 
Kurslar, Özel Öğret�m Kursları, Çocuk Kulüpler�, 
MTSK, Rehab�l � tasyon Merkezler� ,  Özel 
Bakımevler� olarak pandem� sonrası eğ�tsel 
süreçler�m�z� gözden geç�rel�m, alab�leceğ�m�z 
tedb�rler� gözden geç�rel�m, destek alab�leceğ�m�z 
noktalarda �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� 
�çer�s�nde olalım. Aslında belk� de en öneml�s� 
yaşadığımız bu zorlu süreçte Körfez�n kurumları 
olarak b�rl�kte hareket edeb�lme enerj�s� yaratalım, 
bu enerj�y� s�nerj�ye dönüştürel�m �sted�k. B�rçok 
kurum aslında b�rb�r�n� tanımadığı �ç�n de

UYKUN “YENİ BİR EĞİTİM 
MODELİ KAÇINILMAZZ”
Toplantıda eğ�t�m sektörü tems�lc�ler�ne 
aç ık lamalarda  bulunan  Fat �h  Uykun ‘ ’ 
Kurumların/ Okulların tekrar açılması �le b�rl�kte; 
Yen�den ve farklı b�r oryantasyon sürec� 
gerekecek m�? Oryantasyon sürec�nde a�leye ve 
eğ�tmene hang� roller düşecek? A�le okul / kurum 
�şb�rl�ğ� yen� b�r anlam mı kazanacak? Sosyal 
mesafe (artık dünya sağlık örgütü tarafından 
fiz �k se l  mesa f e  o l a r ak  ad l and ı r ı l ı yo r ) 
çocuklarımızda nasıl uygulanacak ve eğ�t�m� nasıl 
etk�leyecek?Maske takma zorunluluğu, dışarı 
çıkma yasağı, a�le fertler�n� z�yaret edememe ve 
çocuğun korkuları eğ�tmen�n çalışmasını nasıl 
etk�leyecek? Okul ps�koloğuna hang� görevler 
düşecek? Pandem� koşulları altında eğ�tmen 
h � j y e n �  d � k k a t e  a l a r a k ,  e ğ � t � m �  n a s ı l 
şek�llend�reb�lecek ve burada kurumun kend�s�ne 
ne g�b� görevler düşecek? A�leye düşen 
sorumluluklar neler olacak H�jyen önlemler� 
(Sağlık alanı, Yemek sırasında, Teneffüslerde 
/Anaokullarında/kreşlerde uyku ve d�nlenme 
saatler�, Çocukları okula bırakma ve okuldan 
almada h�jyen önlemler�, Serv�s) g�b� konular �le 
�lg�l� eğ�t�m sektörü tems�lc�ler� �le fik�r 
alışver�ş�nde bulundu.

SİGORTA ACENTELERİ 
SAHİPLERİ KTO’SEKTÖREL 
TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Körfez T�caret Odası 2020 yılı �t�bar� �le yapmayı 
planladığı sektörel toplantıları Cov�d-19 neden� �le 
v�deokonferans aracılığı �le yapmaya başladı. İlk olarak 
s�gorta acenteler� sah�pler� �le b�r araya gel�nd�. Körfez 
T�caret Odası Cov�d-19 neden� �le toplantı, eğ�t�m ve 
çalıştaylarını v�deo konferans aracılığı �le yapıyor. Bu 
kapsamda sektörel toplantılarına başlayan KTO Körfez 
�lçes�nde faal�yet gösteren �gorta acenteler� firma 
sah�pler� �le b�r araya geld�. Kom�te üyeler� yönet�m ve 
yönet�m kurulu başkanı Recep Öztürk’ün oda b�nasından 
katıldığı toplantıya pek çok sektör tems�lc�s� katıldı.

Körfez T�caret Odası 2020 yılı �t�bar� �le yapmayı 
planladığı sektörel toplantıları Cov�d-19 neden� �le 
v�deokonferans aracılığı �le yapmaya başladı. İlk olarak 
s�gorta acenteler� sah�pler� �le b�r araya gel�nd�.

KOMİTE BAŞKANI YILMAZ “YENİ 
YÖNETMENLİK SEKTÖRÜMÜZÜ 
SIKINTIYA SOKMUŞTUR”

düşünmektey�z. Bu bağlamda; yönetmel�ğ�n tamamıyla 
yürürlükten kalkması, mevcut acente yapısının 
desteklenerek 16 b�n acenten�n ve 50 b�ne yakın çalışanın 
�st�hdamının sürdürülmes�n� ve bu ves�le �le kamu 
huzurunun sağlanmasını talep ed�yoruz. Ded�’’

Körfez T�caret Odası S�gorta Kom�tes� Başkanı Hasan 
Yılmaz yönett�ğ� toplantıda ‘’B�zler TOBB levha kaydı 
�le kayıtlı ve asıl �ş� ve gel�r� S�gorta Acentel�ğ� olan 16 
b�n acentey�z. Türk�ye'n�n her �l, �lçe ve beldes�nde 
bulunan her acenteye 7/24 ulaşmak mümkündür.Yen� 
satış kanallarına �ht�yaç olmamasına rağmen 09 Mayıs 
2020 tar�h ve 31122 sayılı Resm� Gazetede yayımlanan 
yönetmel�kte, tüket�c�ye pol�çe süres�nce h�çb�r acentel�k 
h�zmet� veremeyecek, haksız rekabete yol açacak olan ve 
asıl �ş� s�gorta acentel�ğ� olmayan kurumlara 5684 sayılı 
S�gortacılık Kanununa aykırı olmasına rağmen yetk� 
ver�lm�şt�r. Söz konusu yönetmel�kle h�çb�r kamu yararı 
olmadığı görülmekted�r. 16 b�n acente ve 50 b�ne yakın 
acente çalışanı tekn�k personel�n �st�hdamı sıkıntıya 
g�rm�şt�r. Ülkem�zde s�gortalanma oranlarının 
yükselt�lmes� yen� satış kanallarından z�yade, çıkarılacak 
kanunlarla bağlayıcı kararlar alınarak oluşacağını

Gerçekleşt�ren toplantıda sektör tems�lc�ler�n�n d�le 
get�rd�ğ� zorunlu trafik pol�çeler�ndek� taks�t sayılarının 9 
taks�t �le ödet�leb�lmes�, kasko ve d�ğer tüm branşlarda 
taks�t sayılarının 12’ye yükselt�leb�lmes�, zorunlu 
s�gortalarda daha önce havuz dışı %10, havuz 
pol�çeler�nde %8’e çek�len kom�syon oranlarının esk� 
hal� olan % 17’ye get�r�lmes� g�b� konular d�le 
g e t � r � l � r k e n  o d a  b a ş k a n ı  Ö z t ü r k  ‘ ’ b u g ü n 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z toplantıdan çıkan bütün sorun ve 
çözüm öner�ler� b�rl�ğ�m�ze �let�lecekt�r. Daha önce de 
s�gortacılık sektörünün sorunlarını b�rl�ğ�m�ze yazarak 
s�zler�n yanında olduk olmaya da devam edeceğ�z’’ ded�.

ÖZTÜRK “ODA OLARAK ÜSTÜMÜZE 
DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

tanışmalarına ves�le olalım �sted�k. B�r taraftan da 
aramızda sağlık kuruluşları var, onlara bu zorlu 
süreçte halkımızın ve b�zler�n yanında oldukları 
�ç�n hem teşekkür etmek, hem de h�jyen ve salgın 
konusundak� tecrübeler�nden yararlanmak 
�sted�k’’ ded�.

Körfez T�caret Odası’nda eğ�t�m sektörünün 
sorunları konuşuldu

S�gorta sektörünün tems�lc�ler� Körfez T�caret Odası’nın 
sektörel toplantısında b�raraya geld�.



ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLATASYON

MERKEZİ KTO’DA TOPLANDI
Kocael�’nde yer alan özel eğ�t�m ve reheb�l�tasyon merkezler� kurucuları Körfez T�caret Odası’nda yapılan toplantıda b�r araya gelerek sorun ve 
çözüm öner�ler�n� konuştu. Kocael�’nde yer alan özel eğ�t�m ve reheb�l�tasyon merkezler� kurucuları Körfez T�caret Odası’nda yapılan toplantıda b�r 
araya gelerek sorun ve çözüm öner�ler�n� konuştu. Körfez T�caret Odası eğ�t�m kom�tes� çalışmaları kapsamında toplanan özel eğ�t�m ve 
reheb�l�tasyon merkezler� kurucuları �l�m�zdek� özel eğ�t�m faal�yetler�n�n planlanması,  pandem� sonrası kurumlarımızın alacağı aks�yonlar ve yol 
har�taları konularını detaylı olarak konuştu
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ÖZEL EĞİTİM VE 
REHABİLATASYON 
MERKEZLERİNİN 
DERNEKLEŞMESİNİN 
GEREKLİLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ
Özel Eğ�t�m ve Reheb�l�tasyon Merkezler�n�n 
Körfez T�caret Odası’nda gerçekleşt�rd�ğ� 
toplantıda Kocael� �l bazında b�rl�ktel�ğ�n 
sağlanması, sorunlara hızlı ve efekt�f çözümler 
üretecek tems�l mekan�zmalarının gözden 
geç�r�lmes�; RAM,  hastane, beled�ye g�b� 
kamusal alanlarda yaşanan sorunlarla �lg�l� hukuk� 
mücadele vereb�lecek b�r platformda �şler�n 
tak�b�n�n�n yapılması ve Kocael�’ye özgü olmakla 
b�rl�kte federasyon ve d�ğer STK’lar �le de b�rl�kte 
hareket edeb�lecek b�r oluşumun gerekl�l�ğ�n�n 
değerlend�r�ld�.

KURUMLARIN DAHA KALİTELİ
HALE GETİRİLMESİ İÇİN
GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI
Yaklaşık 3 saat süren toplantıda ayrıca İldek� 
kurumların ve bu kurumlara mensup eğ�tmenler�n 
meslek� gel�ş�m�ne ve özel eğ�t�m �ht�yacı olan 
b�reyler�n a�leler�ne yönel�k yapılab�lecek ps�ko-
sosyal destek çalışmalarının ele alınırken, 
kurumları daha kal�tel� b�r hale get�reb�lecek 
hareket planları detaylı olarak görüşüldü

ÖZTÜRK “KTO OLARAK 
YANINIZDAYIZ
Toplantıya katılan Körfez T�caret Odası Başkanı 
Recep Öztürk özel eğ�t�m ve reheb�l�tasyon 
merkezler�n�n çok öneml� kurumlar olduğunu 
eğ�t�m kom�tem�z�n bu anlamda yapacağı her 
çalışmada Körfez T�caret Odası olarak yanlarında 
olduklarını d�le get�rd�.

Özel eğ�t�m ve reheb�l�tasyon merkezler� kurucuları 
KTO’nun toplantısında b�raraya geld�

ÖZTÜRK ‘’SEKTÖREL 
ÇALIŞTAYLARIMIZ 
DEVAM EDECEK’’

KÖRFEZ TİCARET ODASI GIDA SEKTÖRÜ 

ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Körfez T�caret Odası sektörel çalıştaylarının üçüncüsünde Körfez’de faal�yet gösteren gıda sektörü 
tems�lc�ler� �le b�r araya geld�. Toplantıya Körfez Beled�ye Başkanı Şener Söğüt, T�caret İl Müdürü 
Veys� Uzunkaya �le İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu’da katıldı.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI
GIDA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI
TEMSİLCİLERİNDEN DİNLEDİ
Körfez T�caret Odası sektörel çalıştaylarının 
üçüncüsünde Körfez’de faal�yet gösteren gıda sektörü 
tems�lc�ler� �le b�r araya geld�. Toplantıya Körfez 
Beled�ye Başkanı Şener Söğüt, T�caret İl Müdürü 
Veys� Uzunkaya �le İlçe Tarım Müdürü Semra 
Koşumcu’da katıldı. Körfez T�caret Odası Başkanı 
Recep Öztürk’ün selamlama konuşmaları �le başlayan 
toplantıda KTO gıda kom�tes�n�n yaptığı çalışmalar �le 
COVID-19 �le mücadele sürec�nde yaşanan sorunlar 
toplantıda detaylı olarak görüşüldü. Toplantıda ayrıca 
Körfez T�caret Odası, Körfez Beled�yes�, Körfez 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası �şb�rl�ğ� �şe gel�şt�r�lecek 
olan Yerel T�caret� Gel�şt�rme projes� �le �lg�l� detaylar 
da konuşuldu. 

UZUNKAYA’DAN TİCARET ODASI’NA 

TEŞEKKÜR
Körfez T�caret Odası gıda sektörü toplantısına 
katılan T�caret �l Müdürü Veys� Uzunkaya ‘’Körfez 
T�caret Odası’nın gerçekleşt�rd�ğ� sektörel 
toplantıları yakından tak�p ed�yor ve bu toplantılarına 
katılmaya özen göster�yorum. 

T�caret İl Müdürlüğü olarak b�zzat çalışma 
alanımızda olan sektör tems�lc�ler�  � le bu 
toplantılarda b�r araya geld�ğ�m�zde çok öneml� 
ver�ler elde ederek çalışmalarımıza yön ver�yoruz. 
Bu anlamda b�zler� bu platformlarda b�r araya get�ren 
b a ş t a  R e c e p  Ö z t ü r k  v e  o d a  y ö n e t � m � n e 
teşekkürler�m�z� sunuyoruz’’ ded�.

Toplantıda konuşan Körfez T�caret Odası Başkanı 
Recep Öztürk’’ bugün üçüncüsünü yaptığımız 
sektörel toplantılarımızda sektör tems�lc�ler� �le 
kurum tems�lc�ler� ve yerel yönet�mler� b�r araya 
get�rerek sorunların b�r�nc� ağızdan �lg�l� k�ş�ye 
aktarılmasını sağlıyor böylece de sorunların 
çözümünü hızlandırmak adına üzer�m�ze düşen� 
yapmış oluyoruz. 

Ben bu anlamda başta Körfez Beled�ye Başkanımız, 
T�caret İl Müdürümüz ve İlçe Tarım Müdürümüz 
olmak üzere gıda kom�tem�z ve sektör tems�lc�ler�ne 
teşekkürler�m�z� sunuyorum’ ’ded�.

Gıda sektörünün önde gelen tems�lc�ler� Körfez T�caret 

Odası’nın sektörel toplantısında b�r araya gelerek sektörel 
sorunları konuştu
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KTO’DA KOMİTE 

TOPLANTILARI AKSAMIYOR
örfez T�caret Odası COVID-19 �le mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans yöntem� �le gerçekleşt�rmeye devam ed�yor. Süreçte Kçalışmalarına ara vermeyen KTO son olarak oda organları toplantılarını gerçekleşt�rd�.

SÜREÇ İLE İLGİLİ GENİŞ 
KAPSAMLI BİLGİLENDİRMELER 
YAPILDI
N�san ve Mayıs aylarında h�çb�r toplantıyı 
aksatmayan KTO Genç G�r�ş�mc�ler �cra kurulu, 
kadın g�r�ş�mc�ler �cra kurulu, �hracat kom�syonu, 
d�s�pl�n kurulu ve yüksek �st�şare kurulu 
toplantılarını yoğun katılımlar �le gerçekleşt�rd�. 

Yapılan toplantılarda Nefes kred�s� �le �lg�l� 
yürütülen süreç, üyeler �le bu süreçte geç�len 
�let�ş�mde alınan sorun ve çözüm öner�ler�, 
yapılacak olan v�deo konferanslı eğ�t�mler �le �lg�l� 
kom�te üyeler�ne b�lg�ler ver�ld�.

Toplantılarda Cov�d-19 �le mücadele kapsamında 
oda tarafından yapılan çalışmalar ve kom�te 
üyeler�n�n bu süreçte yaptıkları çalışmalar detaylı 
olarak konuşuldu.

ÖZTÜRK “SÜREÇ 
ÇALIŞMALARIMIZI 
AKSATMADI”
Toplantılarında konuşan Körfez T�caret Odası 
Başkanı Recep Öztürk ‘’tüm dünyanın etk�lend�ğ� 
bu süreçte b�zler de Körfez T�caret Odası olarak 
hem sağlık önlemler�m�z� alarak hem de üyem�ze 
h�zmet�m�z� aksatmadan çalışmalarımızı 
yapmaya devam ed�yoruz. Bu kapsamda oda 
organ toplantılarımızı da �k� aydır aksatmadan 
v�deokonferans yolu �le gerçekleşt�r�yoruz. Ben 
bu süreçte tüm ek�p arkadaşlarıma çalışmaları �ç�n 
teşekkür ed�yorum ded�.

Kom�te toplantıları N�san ve Mayıs Ayı’nda aksamadan 
devam ett� .

Oda Organ Toplantılarında gen�ş b�lg�lend�rmeler 
yapıldı.



“İSTİHDAM,BANKALARIN İŞLETMELERİN
YANINDA OLMASIYLA DEVAM EDER”
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örfez T�caret Odası Başkanı Recep KÖztürk COVID-19 �le mücadele 
kapsamında yaşanılan süreç ve 

üye le r �n  sorun la r ın ı  d � l e  ge t � rme 
noktasında yaptığı basın açıklamaları �le 
d�kkat çekt�.

Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk COVID-19 salgını �le mücadele 
ed�len bu günlerde tüm bankalara çağrıda 
bulunarak �şletmelere bankaların destek olması 
gerekt�ğ�n� söyled�. Öztürk yaptığı açıklamada 
‘’bankalar �şletme sah�pler�n�n �y� gün değ�l kötü 
gün dostu olmalı, b�r yandan sağlık b�r yandan 
ekonom�k geleceğ�m�z �ç�n mücadele ett�ğ�m�z 
süreçte reel sektörün can dostu bankalar olmalıdır, 
bankalar �şletmeler�n yanında olursa hem �st�hdam 
devam eder, hem çalışanlar ve a�leler� �le kazanan 
tüm toplum olur’’ ded�.

Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk COVID-19 salgını �le mücadele 
ed�len bu günlerde tüm bankalara çağrıda 
bulunarak ‘’bankalar �y� gün değ�l kötü gün dostu 
olmalıdır’’ ded�.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK
“İSTİHDAM, BANKALARIN 
İŞLETMELERİN YANINDA 
OLMASIYLA DEVAM EDER”

Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk 
’’ülkem�z ve tüm dünya korona v�rüs salgını 
sebeb� �le sıkıntılı günlerden geç�yor, pek çok 
�şletme faal�yetler�n� durdurmuş ya da c�dd� 
ekonom�k darboğazda. Hükümet�n bu anlamda k� 
destekler� (kısa çalışma ödeneğ� ve verg�
ertelemeler�) �st�hdamı korunması �ç�n çok 
öneml�. Ancak hükümet�n verd�ğ� destekler 
yanında tüm kamu ve özel bankaların da bu 
süreçte �şletmeler�n yanında olmaları gerekmekte 
d�ye düşünüyor, m�ll� dayanışmaya en çok 
�ht�yacımız olduğu dönemde banklarımızı t�car� 
�şletmeler�n yanında, t�caret erbaplarının �şler�n� 
kolaylaştıran kurumlar olarak görmek �st�yoruz’’ 
ded�.

ÖZTÜRK “DEVLETİN ALDIĞI
ÖNEMLER FİRMALARIMIZIN
FAALİYETLERİNİN DEVAM 
ETMESİ VE İSTİHDAMIN 
KORUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ha t t a  Korona  v � rüs t en  o lumsuz  e tk � l enen 
firmalarımızın değ�l de, kred�b�l�tes� yüksek büyük 
firmalara kred� kullandırıldığı yönünde de eleşt�r�ler� 
oda başkanlarının da aldığını söyled�. 

Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk öncek� 
gün açıklama yapan Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� Başkanı Rıfat H�sarcıklıoğlu’nun bankalara 
yaptığı çağrıya destek vererek ‘’ B�rl�k başkanımızın 
da bahsett�ğ� Ş�rketler�m�ze bankalar tarafından “l�m�t 
b�tt�” den�p başvurusu dah� alınmadan ger� çevr�lmes� 
konusunun yaşandığını,

Öztürk yaptığı açıklamada ‘’dönem karlılık 
düşünecek, ş�rket seçecek dönem değ�l. Tüm 
bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza 
destek olmaya çağırıyorum, B�rl�k Başkanımız Rıfat 
H�sarcıklıoğlu’nun açıklamasında söyled�ğ� 
g�b�,hep�m�z aynı gem�dey�z. Reel sektör olmazsa 
bankacılık kes�m� de olmaz.’’ ded�.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK’TEN 
RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA
DESTEK

HER SEKTÖRE YÖNELİK ÇÖZÜMLER
GETİRİLDİ AMA DEVAMI DA OLMALI
KTO Yönet�m Kurulu Başkanı Öztürk ‘’bu süreçte 
t�caret erbablarının sorunlarının çözülmes�nde pek 
çok çalışmalar yapıldığını ancak bell� konular �le 
�lg�l� de çözüm bekled�kler�n� söyled�. Mal� 
destekler kapsamında Mücb�r sebep kapsamının 
gen�şlet�lmes� ve tüm sektörler�n kapsama 
alınması, kamudan alacakların ödenmes�, bekleyen 
alacakların ödenmes�,  avans koşullarının 
b a s � t l e ş t � r � l m e s � , K D V  a l a c a ğ ı  k a d a r 
koşulsuz/şartsız KGF kefalet� sağlanması. F�nansal 
destek talepler� kapsamında Kred� paketler�n�n 
hızla �şleme alınması, Kred� Garant� Fonu 
l�m�tler�n�n kullandırılması, İhracat stok kred�s�n�n 
açıklanması, Ex�mbank’ın tem�nat mektupsuz 
kred� vereb�lmes�,  Leas�ng ödemeler�n�n 
ertelenmes� de çözüme kavuşturulmalıdır’’ ded�.

LOJİSTİK, OPERASYONEL VE 
İSTİHDAM DESTEKLERİ 
ARTTIRILMALI

ÖZTÜRK “SEKTÖRLERE YÖNELİK EK DESTEK TALEPLERİMİZ VAR
Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk son dönemde yaşanan COVID-19 salgını �le mücadele kapsamında TOBB çatısı altında ve 365 oda ve borsanın ortak 
çalışması �le pek çok talepte bulunduklarını söyled�. Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk son dönemde yaşanan COVID-19 salgını �le mücadele kapsamında 
TOBB çatısı altında ve 365 oda ve borsa �le b�rl�kte her sektörden ve üyelerden sorun ve çözüm öner�ler�n� topladıklarını ve Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�’ne 
�leterek bu konularda tak�pç� olduklarını söyled�. TOBB’un bu anlamda çok başarılı �şler çıkardığını söyleyerek B�rl�k Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu’na teşekkür 
eden Öztürk ‘’ b�rl�k başkanımız her sektörden her konunun b�zzat tak�pç�s� olarak çözüme ulaştırılmasını sağlamıştır’’ ded�.

Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk destek 
beklenen sektörler �le �lg�l� yaptığı açıklama da sınır 
geç�şler�nde karant�na koşullarının gevşet�lmes�,

v�zes� b�ten şoförlere gr� pasaport ver�lmes�, 
serbest çalışan şoförlere (kamyon, otobüs, serv�s, 
dolmuş,  taks�)  doğrudan gel � r  desteğ� 
sağlanması, (ya da ÖTV’s�z akaryakıt), sanay�de 
ve t�car� �şletmelerde elekt�r�k ve doğalgaz 
fa tura la r ın ın  e r te lenmes � ,  THY kargo 
ücretler�nde �nd�r�m, l�manlarda ard�ye ve 
demoraj ücretler�n�n düşürülmes�, t�car� 
araçlarda MTV’n�n 2020’de kaldırılması, kar 
dağıtım kısıtlamalarının gözden geç�r�lmes�

konularında ek destekler�n get�r�lmes� gerekl�l�ğ�ne 
vurgu yaptı. 
Öztürk ayrıca �st�dam destek talepler� arasında kısa 
çalışma ödeneğ� koşullarının bas�tleşt�r�lmes�, 450 gün 
pr�m ödeme şartının tamamen kaldırılması, uygunluk 
�ncelemes�n�n kaldırılarak, doğrudan onay/kabul, 
Ödeme alt sınırının asgar� ücret üst sınırının asgar� 
ücret�n 3 katı yapılması, PTT banka yer�ne, maaş 
hesabına yatırılması g�b� konularda da ek tedb�rler�n 
alınması gerekmekted�r.’’ Ded�.
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KTO BAŞKANI PECEP ÖZTÜRK’ÜN EKONOMİK İSTİKRAR 

KALKANI PAKETİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk yen� açıklanan Ekonom�k İst�krar Kalkanı paket� �le �lg�l� değerlend�rmelerde bulundu. Öztürk ‘’ 
ekonom� paket� �le �lg�l� firmalara öneml� b�r nefes verecekt�r’’ ded�.

TEDBİR PAKETİ ÜRETİM, TİCARET 
VE İSTİHDAMIN YARA ALMADAN 
DEVAMINI SAĞLAYACAKTIR 
Körfez T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk yaptığı 
açıklamada Korona v�rüs salgınına karşı örnek 
mücadele serg�leyen ülkem�z, ekonom�de de 
öneml� hamleler� zamanında gerçekleşt�rmekted�r. 
Ekonom� paket�n� �nceled�ğ�m�zde �st�hdamın ve 
genelde sosyal hayatın öncel�k kazandığını da 
vurgulamak �ster�z. Tedb�r paket� üret�m, t�caret ve 
�st�hdamın yara almadan devamını sağlayacaktır" 
ded�.

ÖZTÜRK ‘’İLGİLİ KURUM VE 
KURULUŞLARA İLETTİĞİMİZ 
TALEPLERİN KARŞILIK 
BULMASI ÖNEMLİYDİ
Yen� açıklanan ekonom� paket�  � le � lg�l � 
değerlend�rmelerde bulunan Öztürk ‘’yaşanan 
süreçle �lg�l� üyeler�m�zden aldığımız sorun ve 
çözüm öner�ler�m�z� Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B � r l �ğ � ’ne  � l e t t �k .  Cumhurbaşkan ımız ın 
başkanlığında yapılan toplantıda B�rl�k Başkanımız 
Rıfat H�sarcıklıoğlu tüm oda ve borsalardan aldığı 
sorunları b�zler adına Cumhurbaşkanımız ve �lg�l� 
bakanlıklar �le paylaştı. Bunun sonucunda t�car� 
�şletmeler �le �lg�l� pek çok öneml� karar alınmıştır. 
Bu noktada �lg�l� kurum ve kuruluşlara �lett�ğ�m�z 
talepler�m�z�n karşılık bulması sev�nd�r�c� b�r 
gel�şmed�r

TİCARİ KRİZ MASALARI KURULMALI
Açıklamalarına devam eden Öztürk ‘’ Hastalığın 

önlenmes� ve tedav�s� �ç�n zamanında alınan 

kararlarlar sev�nd�r�c� olduğunu vurgulayan Öztürk 

sağlık alanında hızlı b�r kararla kurulan kurul ve 

kr�z masalarının t�car� alanda da kurularak bakanlık 

ve sektör tems�lc�ler�nden oluşturulacak b�r kr�z 

masasının süreçte öneml� rol oynayacağına söyled�. 

UYGULAMA TALİMATLARININ 
NET VE ANLAŞILIR 
HAZIRLANMASI ÖNEMLİ
KTO Başkanı Öztürk açıklamasında  ‘’açıklanan 
yen� paket�n uygulanma sürec�nde sorumlu kurum 
ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, 
uygulama tal �matlarının net  ve anlaşı l ı r 
hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürec�n 
başarılı b�r şek�lde �lerlemes�n� sağlayacaktır. 
Ayrıca zaman �ç�nde sürece bağlı olarak 
gel�şeb�lecek ekonom�k sıkıntılara göre yen� 
tedb�rler�n alınab�l�yor olması t�car� �şletmeler �ç�n 
önem taşıyacaktır’ ’ded�.

Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı 

Recep Öztürk, tüm dünyanın mücadele ett�ğ� 

yen� t�p koronav�rüs (Cov�d-19) salgınının t�car� 

hayata etk�ler�n� asgar�ye �nd�rmek �ç�n 

çalıştıklarını ve bu anlamda üyeler�ne nefes 

kred�s� desteğ� verecekler�n� açıkladı.

KÖRFEZ TİCARET ODASI,
TOBB VE DENİZBANK İŞBİRLİĞİ
İLE ÜYELERE TAM DESTEK
Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı 

Recep Öztürk yaptığı açıklamada, geçm�ş 

yıllarda 3 kez gerçekleşt�r�len "Nefes Kred�s�’n�n 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 

öncülüğü �le KTO ve Den�zbank �şb�rl�ğ� �le 

ver�leceğ�n� açıkladı. Kred�n�n detaylarının 

paylaşıldığı açıklamada, 

“Nefes Kred�s�'nde �şletmelere 6 m�lyar l�ranın 

üzer�nde kaynak aktarılacağını, 2020 yılının 

tümünde anapara ya da fa�z ödemes�n�n 

yapılmayacağı, 2021 yılında 12 eş�t taks�tle 

ödeneceğ�n� bel�rterek. Yüzde 7,5 fa�zle 

ver�lecek kred� 50 b�n l�ra �le 100 b�n l�ra arasında 

değ�şecek. Den�zbank'ın aracılık ett�ğ� Nefes 

Kred�s�'nde, Kred� Garant� Fonu (KGF) Haz�ne 

desteğ�yle kefil olacak. “değerlend�rmes�nde 

bulunuldu.

ÖZTÜRK BAŞVURU İÇİN 
GEREKENLERİ AÇIKLADI
Öztürk yaptığı açıklamada "Tüm dünyanın mücadele 

ett�ğ� CHov�d-19 salgınının t�car� hayata etk�ler�n� 

asgar�ye �nd�rmek �ç�n çalışıyoruz. Bugüne kadar 

üyeler�m�z�n tüm talepler�n�n tak�pç�s� olduk. 

Üyeler�m�z�n yanındayız’’ ded�. Türk�ye Odalar ve 

Borsalar B�rl�ğ�, Den�zbank ve Körfez T�caret Odası 

�şb�rl�ğ� �le ver�lecek olan nefes kred�s� başvurularında 

banka tarafından başvuruda; Körfez T�caret 

Odasından alınacak olan faal�yet belges�, (nefes 

Kred�s� başvurusu �ç�nd�r �barel�) 2018-2019 mal� 

ver�ler, 2019 Aralık ve 2020 Mart ayı SGK dökümler� 

�stenecekt�r. Ayıca 50.000TL kred� tutarı �ç�n ortalama 

150TL; 100.000TL kred� tutarı �ç�n ortalama 300TL 

banka mal�yet� olacaktır’’ ded�. 

ÜYELERİN 
KULLANABİLECEKLERİ LİMİTLER
Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Recep 

Öztürk yaptığı açıklamada Haz�ne ve Mal�ye 

Bakanlığı �le KGF arasında �mzalanan protokol 

çerçeves�nde 3 m�lyon l�ra ve altında c�rosu olan 

�şletmeler 50 b�n l�ra, 3 m�lyon l�ra �le 25 m�lyon l�ra 

arasında c�rosu olanlar da azam� 100 b�n l�ra kred� 

kullanab�lecekt�r’’ ded�.

KTO’DAN 
ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ 



CHP KÖRFEZ İLÇE’DEN
KTO’YA ZİYARET

umhur�yet Halk Part�s� Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve Körfez İlçe Teşk�latı CKörfez T�caret Odası’nı z�yaret ett�.

Cumhur�yet Halk Part�s� Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Cumhur�yet Halk Part�s� Körfez 
Beled�yes� Mecl�s Üyes� Erkan Uygun ve Körfez İlçe Teşk�latı Körfez T�caret Odası’nı 
z�yaret ett�. Z�yarette �l ve ülke ekonom�s� başta olmak üzere COVID-19 �le mücadele 
kapsamında yapılan part� çalışmaları �le Körfez T�caret Odası’nın yaptığı çalışmalar 
görüşüldü. 
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ÖZTÜRK ZİYARETTEN DUYDUĞU 
MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ
Cumhur�yet Halk Part�s� Körfez İlçe Başkanı 
Bülent Yıldız yaptığı konuşmada ’’Körfez T�caret 
Odası �l�m�z�n önde gelen STK’larından 
olduğunu, gerek �lçe gerekse de �l bazında c�dd� 
çalışmalar yaptığını d�le get�r�rken bu anlamda 
oda başkanı Recep Öztürk'e teşekkürler�n� �lett�. 
Körfez T�caret Odası olarak tüm s�yas� part�lere 
eş�t mesafede olduklarını d�le get�ren Körfez 
T�caret Odası Başkanı Recep Öztürk Cumhur�yet 
Halk Part�s� Körfez İlçe teşk�latına z�yaretler�nden 
dolayı teşekkürler�n� sundu. Z�yaret toplu fotoğraf 
çek�m�n�n ardından son buldu.

GELECEK PARTİSİ KÖRFEZ
İLÇE TEŞKİLATINDAN 
KTO’YA ZİYARET

Gelecek Part�s� Körfez İlçe Teşk�latı Körfez T�caret 
Odası’nı z�yaret ett�. Yen� oluşumun ardından 
z�yaretler�ne başlayan part� KTO’ya yaptığı z�yarette 
yapacakları çalışmaları anlattı.
Gelecek Part�s� Körfez İlçe Teşk�latı Körfez T�caret 
Odası’nı z�yaret ett�. Yen� oluşumun ardından 
z�yaretler�ne başlayan part� KTO’ya yaptığı z�yarette 
yapacakları çalışmaları anlattı. Z�yarette konuşan 
Gelecek Part�s� Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker ‘’ 
Körfez T�caret Odası �l�n en öneml� STK’larının başında 
gelmekted�r. B�zlerde Gelecek Part�s� olarak hem s�zlerle 
tabnışmak hem de çalışmalarımızı s�zlerle paylaşmaktan 
büyük onur duyuyoruz bu anlamda b�zler� kabul eden s�z 
değerl� başkanımıza �lçe teşk�latımız adına teşekkür 
ed�yoruz’’ ded�.

Cumhur�yet Halk Part�s�’nden KTO’YA z�yaret

KTO’DAN İLÇE EMNİYET
MÜDÜRÜ’NE ZİYARET

Körfez T�caret Odası yönet�m kurulu ve mecl�s 
d�vanı Körfez İlçe Emn�yet Müdürüne hayırlı olsun 
z�yaret�nde bulundu. 

Körfez T�caret Odası yönet�m kurulu ve mecl�s 
d�vanı Körfez İlçe Emn�yet Müdürü Serdar 
Çeleb�’ye hayırlı olsun z�yaret�nde bulundu.

ÇELEBİ ‘’KTO İLİMİZİN 
ÖNEMLİ BİR DEĞERİDİR’’
Körfez T�caret Odası Mecl�s Başkanı Güngör 
Ayhan, Yönet�m Kurulu Başkanı Recep Öztürk, 
Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Şenol, 
Yönet�m Kurulu Üyeler� Fat�h F�dan, Ahmet Kırcı, 
Hamza Küpel� ve Mustafa Gülçan’ın katıldığı 
z�yarette yen� görev�ne atanan Serdar Çeleb�’ye 
başarı d�lekler� �let�l�rken Körfez İlçes�n�n asa�ş 
durumu �le �lg�l� b�lg�ler alındı. 

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren İlçe 
Emn�yet müdürü Çeleb�"İl�m�z�n en öneml� 
kurumlarından b�r� olan Körfez T�caret Odası 
�lçem�z �ç�n öneml� b�r değerd�r ve pek çok öneml� 
çalışmalara adım atmıştır. İlçem�z �ç�n bundan 
sonrak� süreçte de �ş b�rl�ğ�m�z devam edecekt�r’’ 
ded�.

KTO’dan İlçe Emn�yet Müdürü’ne Z�yaret

Cumhur�yet Halk Part�s�n�n KTO’ya yaptığı 
z�yarette � l ve �lçe sorunları konuşuldu.

ÖZTÜRK BAŞARILAR DİLEDİ
Gelecek Part�s� Körfez T�caret Odası’na yaptıkları 
z�yaretten dolayı teşekkürler�n� sunan Öztürk Körfez 
T�caret Odası olarak tüm s�yas� part�ler� eş�t mesafede 
olduklarını vurgularken ş�md�den yapacağınız 
çalışmalarınızda ve çıktığınız yolda başarılar 
d�l�yoruz. Ded�.

Gelecek Part�s� Körfez İlçe Teşk�latından KTO’ya 
Z�yaret

TOBB VE 365 ODA’NIN TALEPLERİ
DOĞRULTUSUNDA EKONOMİDE
HAYATA GEÇEN DESTEKLER
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, Körfez T�caret 
Odası ve 365 d�ğer odanın üyeler�nden topladığı sorun 
ve çözüm öner�ler� TOBB bünyes�nde toplanarak �lg�l� 
bakanlıklara gönder�ld�. Bunlar sonucunda COVID-
19 �le mücadele kapsamında pek çok destek taleb� 
karşılık bularak üyeler�n sorunlarına çözüm get�r�ld�. 
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KÖRFEZ’DE YEREL TİCARET GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Körfez Beled�yes�, Körfez T�caret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası �şb�rl�ğ� �le yerel t�caret� gel�şt�rme çalışmaları kapsamında ortak 
�şb�rl�kler� gerçekleşt�r�lmeye devam ed�yor
Körfez Beled�yes�, Körfez T�caret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası �şb�rl�ğ� �le yerel t�caret� gel�şt�rme çalışmaları kapsamında ortak 
�şb�rl�kler� gerçekleşt�r�lmeye devam ed�yor. Bu kapsamda �lçedek� kurumların ortak çalışması �le ‘’Alışver�ş Körfez’e Sığar’’ projes� �le �lçeye yen� 
b�r heyecan get�r�ld�. Alışver�ş�n� Körfez’den yap esnafına can kat sloganı �le başlatılan proje �lçede b�llboard ve esnaf �ç�n hazırlanan broşürler�n 
�şletmelere dağıtılması �le başlarken bu farkındalık yaratılarak yerel t�caret�n gel�şt�r�lmes� hedeflen�yor. 

ÖZTÜRK “İLÇE TİCARETİNİN
GELİŞTİRİLMESİ BİZLER İÇİN
ÇOK ÖNEMLİ
‘’Alışver�ş Körfez’e Sığar’’ projes� �le �lg�l� 
değerlend�rmede bulunan Körfez T�caret Odası 
Başkanı Recep Öztürk göreve geld�ğ�m�zden bu 
yana oda olarak en önemsed�ğ�m�z konuların 
başında yerel t�caret� gel�şt�rme konusu geld� bu 
anlamda �lçem�zde gerçekleşt�rd�ğ�m�z bayram 
panayırları ve gıda kom�tem�z �le devam 
ett�rd�ğ�m�z üret�c� �le �şletme sah�pler�n�n b�r araya 
get�r�lerek t�caret� gel�şt�rme çalışmalarımızın 
ardından son olarak Körfez Beled�yes�, Körfez 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve odamız �şb�rl�ğ� �le 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z farkındalık projes�n�n 
�lçem�zde bulunan esnafımıza büyük katkılar 
sağlamasını temenn� ed�yor, Körfez �ç�n bu tür 
çalışmalarda oda olarak her zaman hazır 
olduğumuzun b�l�nmes�n� �st�yoruz’’ ded�.

KTO YENİ ÜYELERİ İLE
ÜYE ORYANTASYON 
EĞİTİMİNDE BULUŞTU

Körfez T�caret Odası odaya kayıt yaptıran yen� 
ü y e l e r � n e  y ö n e l � k  y a p t ı ğ ı  b � l g � l e n d � r m e 
toplantılarının �lk�n� gerçekleşt�rd�. Körfez T�caret 
Odası odaya kayıt yaptıran yen� üyeler�ne yönel�k 
yaptığı  b�lg�lend�rme toplantılarının � lk�n� 
gerçekleşt�rd�. 15 k�ş�l�k gruplar hal�nde yapılan 
toplantılarda yen� üyelere yönel�k devlet teşv�kler�, 
KOSGEB ve İŞKUR destekler� �le Körfez T�caret 
Odası üyes� olmanın avantajları anlatıldı.

3 AYDA BİR TEKRARLANACAK
Körfez T�caret  Odası  eğ� t �m salonunda 
gerçekleşt�r�len eğ�t�mde İŞKUR ve KOSGEB 
yetk�l�ler� yen� t�carete atılanlara sağlanan 
destekler� anlatırken Mal� Müşav�r Murat 
Çet�nkaya �se muhasebe ve verg� uygulamaları 
hakkında b�l�nmes� gereken temel b�lg�ler ve 
k a v r a m l a r  h a k k ı n d a  y e n �  ü y e l e r e 
b�lg�lend�rmelerde bulundu. Yen� üyelere yönel�k 
olarak gerçekleşt�r� len üye oryantasyon 
eğ�t�m�nde yen� üyeler oda h�zmet b�nasında 
ağırlanarak, hem fiz�k� şartları, h�zmetler� ve 
Körfez T�caret Odası üyes� olmanın ayrıcalıkları 
�le buluştururken eğ�t�mler�n 3 ayda b�r olmak 
üzere tekrarlanması planlanıyor

Öncel Proje Ve İnşaat L�m�ted Ş�rket� 

Gamze Yulu Eg Yapı Grup 

Apollon Kumanyacılık ve Gem� Malzemeler� 
İthalat İhracat T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Alcupower Elektr�k Sanay� ve 
T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Ferat Başboğa Kasarcı İnşaat 

Tcd Destek Ambalaj Üret�m Ger� Dönüşüm 
Sanay� ve Dış T�caret L�m�ted Ş�rket� Kocael� Şubes� 

Ysf 1 Otomot�v İnşaat Gıda Nakl�yat 
Sanay� ve T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Mel�h Okumuş Agon Tekn�k Yangın 
S�stemler� 

Abdullah Emre Bel�verm�ş Ünver 
Kuruyem�ş 

Sürat Kargo Loj�st�k ve Dağıtım H�zmetler� 
Anon�m Ş�rket� Tütünç�ftl�k Şubes� 

Mesmey Gıda Ürünler� Sanay� ve 
T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Körfez Peyzaj İnşaat Nakl�ye Sanay� ve 
T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Ayz Tem�zl�k Reklam B�l�ş�m ve 
Kağıtçılık T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Arısan Yapısal Çel�k Anon�m Ş�rket� 

N�zamett�n Durmuş Durmuş İnşaat 

Edge Gem� Elektr�k Sanay� T�caret Ltd. Ş�rket� 

İks�r Doğal Organ�k Ürünler L�m�ted Ş�rket� 

Pgl Petnak Global Loj�st�k ve 
İnşaat Sanay� T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Vega B�yoteknoloj� Sanay� ve T�c. Ltd. Şt�. 

Soner Özbay Zafer Kırtas�yem 

Samçel�k İnşaat Hırdavat Metal Elektr�k 
Taşımacılık İç Ve Dış T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Zeynep Küpçük Med�kal N�nova 

Yavuz Köseoğlu Den�mo Mob�lya 

Sel�m Yayla 

Askay Endüstr�yel Çel�k Mühend�sl�k 
Taahhüt Sanay� Ve T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Şefin Sofrası Gıda Tem�zl�k Sanay� ve 
T�caret L�m�ted Ş�rket� 

Körfez T�caret Odası’na N�san-Haz�ran ayları 
arasında da yen� kayıtlar devam ett�. Aramıza yen� 
katılan firmalarımıza başarılar d�l�yoruzİŞTE YENİ KAYITLARIMIZ
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