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Körfez Ticaret Odası sosyal Sorumluluk çalışmaları kapsamın-
da Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen

ilk Türk bilim kadını olan Canan DAĞDEVİREN’i Körfez’le 
buluşturdu. 

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu 
üyeleri Engelliler Haftası kapsamında 

ziyarette bulundukları Körfez Engelliler 
Derneğinin en büyük sıkıntılarından 

birinin tartılamamak olduğunu söyleyin-
ce oda yönetimi harekete geçerek kendi 

üyesine engellilerin tartılabildiği tartı 
yaptırdı. 

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında etkinlikler düzenlenmeye 

devam ediyor. KTO son olarak 
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim 

üyesi, yazdığı kitaplarla adından söz 
ettiren, Türk akademisyen, ekonomist 

ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı 
Ramazan KURTOĞLU’nu ağırladı. 
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Körfez Ticaret Odası’nda Bir İlk
Çocuk Gir iş imci ler

Yönetim Kurulu Başkanı
Recep ÖZTÜRK

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Körfez ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Körfez Ticaret Odası işbirliği ile Kocaeli’de ilk kez 
yapılan Girişimci Çocuk Atölyesi Projesinde öğrenciler sertifikalarını 
aldı.
Alanında Türkiye’de ilklerden olan Girişimci Çocuk Atölyesi eğitiminin sonunda, öğrencilerin 
oluşturdukları proje fikirleri sergisi 41 Burda AVM’de açıldı ve öğrenciler sertifikalarını aldı. 
Düzenlenen törene Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı 
Güngör Ayhan, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu Körfez Ticaret Odası Yönetim, meclis ve 
komite üyeleri katılım sağladı.
KTO BAŞKANI ÖZTÜRK “GELECEĞİN İŞ İNSANLARINI YETİŞTİRİYORUZ”
Eğitimle ilgili düşüncelerini aktaran Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı Recep Öztürk 
“Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, çocukların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak, girişim-
ci düşünceleri küçük yaşlarda başlatabilmek ve çocukları girişimcilik hakkında bilinçlendirebil-
mek, girişimcilik eko sistemine katkı sağlamak amacı ile “Girişimci Çocuk Atölyesi”  adlı bir 
program başlattı bizde Körfez Ticaert Odası olarak Bu projede 8-12 yaş arası çocuklarımıza 
interaktif eğitimler verdik. Biz bu proje ile geleceğimizin iş kadınlarını ve iş adamlarını şimdiden 
yetiştiriyoruz” dedi. 
Projeye katılan çocukları tebrik eden Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, 
“Geleceğin iş adamları, iş kadınları olarak sizlerden çok büyük beklentilerimiz var. Türkiye 
ekonomisi sizler gibi girişimci, cesaret sahibi ve risk alan insanlara ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda 
gelecekte sizlerin çok daha başarılı çalışmalar yapacağınızı, Türk sanayisinde, ticaretimizde çok 
önemli roller üstleneceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından Girişimci Çocuk Atölyesi projesine katılan çocuklara sertifikaları 
verildi ve proje fikirlerinin yer aldığı “İş Fikri Proje Pazarı” gezildi. Proje pazarında her öğrenci fikri 
ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yapmak istedikleri proje ve çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Çok Değerli Körfez Vizyon Gazetesi Okuyucuları,
Bugün ilk kez sizlerin karşısına Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çıkıyorum.
Üstlendiğim misyonvun gururu ve heyecanını yaşadığımı bilmenizi isterim. 
Ayrıca Bizi bu göreve layık gören tüm üyelerimize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürleri-
mi sunuyorum.
Değerli üyelerimiz; 
Bilmenizi isterim ki;
Önümüzde hedeflediğimiz projeler, kat edeceğimiz yollar var. Birlik, dirlik ve beraberlik içerisin-
de bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Motivasyonu güçlü bir ekip, heyecanlı bir yönetim başarılı 
olmayı ilke edinmiş bir misyonumuz var. Bize düşen mutfağa girerek bu olguları harmanlayıp 
odamızı, esnafımızı kalkındırmak, ilçemizi kalkındırmaktır.  Körfez Ticaret Odası olarak bundan 
sonraki dönemde sık sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız yenilikleri 3 
ayda bir çıkardığımız bültenimizde sizlere duyuracağız.
Peki, yeni dönemde neler yapacağız?
2015 yılında Türkiye’de sayılı odada bulunan Akreditasyon belgesini almıştık. Akredite oda 
olmak ve bu durumu korumak bizim öncelik verdiğimiz ve öncelik vermeye devam edeceğimiz 
bir misyondur. Bunun için çalışma arkadaşlarımız kusursuz bir program izlemekte. Emeği 
geçenleri canı gönülden kutluyorum. Hedefimiz bu belgeyi korumak ve puanımızı artırmaktır.  
Odamıza ayrıcalık katan akreditasyon olgusu geçtiğimiz süreçte almaya hak kazandığımız 
ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemiyle taçlanmış durumdadır.  Amacımız üyelerimi-
zin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve 
ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunmak ve faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştirmek-
tir. 
Hizmetlerimizi ve yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek, üyelerimizin ticari ve sosyal 
hayatlarına katkıda bulunmak, faaliyetleri kolaylaştırarak üyelerimizi desteklemek amacı ile 
Odamızın tüm hizmetlerini belli bir kalite seviyesinde, üye beklenti ve isteklerine duyarlı ve 
günün ekonomik ve teknik şartlarına en uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışıyo-
ruz.
Bundan sonraki süreçte de kentimiz ve ülkemizin ileriye dönük hedeflerine ulaşılabilmesi için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Yoğun ve bir o kadar keyifli bir dönem bizi bekliyor bizimle birlikte olacağınız için şimdiden 
teşekkür ediyor, başta Kurucu Başkanımız Cemalettin Fidancı ve kaybettiğimiz Merhum Mustafa 
Efe’yi rahmetle anıyor, Odamıza Emek veren Değer Katan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca üyelerimizin odamızla ilgili her sorunda bana doğrudan ulaşması için telefon numaramı 
sizlerle paylaşmayı görev biliyor herkese bol kazançlar diliyorum.  

Recep ÖZTÜRK 0532 364 92 80

5 Nisan’da başlayıp 11 Nisan’da tamamlanan seçimlerin ardından 
seçilen yönetim kurulu ilk iş olarak Körfez Ticaret Odası kurucu 
üyelerini ziyaret etti.
Odamız için hepsi bir değerdir.
Seçim sonrası ilk olarak Körfez Ticaret Odası kurucu üyelerini ziyaret eden yönetim kurulu bu 
kapsamda 1999-2005 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yapan merhum Cemalettin 
Fidancı’nın eşi ve kızlarını 1999-2013 yılları arasında meclis başkanlığı görevini yürüten Osman 
Çalık’ı, 1999-2001 yılları arasında yönetim kurulunda görev alan Sedat Gümüşel’i, ve 1999-2005 
yılları arasında görev yapan Şeref Durmuş’u ziyaret ettiler. Ziyaretlerde konuşan yönetim kurulu 
başkanı Recep Öztürk ‘’Odamızın kurulmasında emeği olan herkes odamız için birer değerdir. 
Onların tecrübelerinden öğrenecek çok şey var bundan sonraki süreçte kendilerini odamızda da 
sık sık ağırlayacağız bizleri kabul ettikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
Merhum Cemalettin Fidancı’nın eşi ve kızları da ziyaret edildi.
Körfez Ticaret Odası kurucu üyelerinden olan, 1999-2005 yılları arasında yönetim kurulu başkan-
lığı yapan geçtiğimiz yıllarda vefat eden Cemalettin Fidanci’nın eşi Mürüvvet Fidancı ve kızlarına 
da bu kapsamda ziyaret gerçekleştirildi. Ahde vefadan duydukları memnuniyeti dile getiren 
Mürüvvet Fidancı KTO Yönetimine teşekkürlerini iletti.

Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni geniş 
katılımla yapıldı. Oda binasında gerçekleşen bayramlaşma programı 
gün boyunca devam etti.
Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliğini bu yılda sürdüren Körfez 
Ticaret Odası’nda bayramın ilk günü bir araya gelindi. Yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla 
düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde ilçe STK’ları ve siyasi partileri katıldı. Bayramlaşma töreni 
saat 11.00’dan sonra başladı ve gün boyu devam etti. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Öztürk, konuklarını odasında ağırladı ve sohbet etti.
ÖZTÜRK: BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK GÜNLERİDİR
Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk “Bayramlar bizlere birlik ve 
beraberliğin faydasını gösteren en önemli günlerdir. Bu özel gün, dostların birbirlerini ziyaret 
etmesi, aile bireylerinin birbirlerini ziyaret ederek hasret gidermesi için en önemli fırsattır. Ben 
bu vesileyle odam adına tüm oda üyelerimizin ve halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” 
dedi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, beraberindeki 
heyet ile birlikte kardeş Oda Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti.
 
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve meclis başkanı İlhami Yazıcıoğ-
lu tarafından karşılanan KTO heyeti, yapılacak ortak çalışmalarla ilgili ev sahibi oda yöneticileri 
ile fikir alışverişinde bulundu. KTO Başkanı Recep Öztürk ‘’ilişkileri geliştiren bu tür ziyaretlerin 
sıklıkla yapılmasının bölgemizin ve işadamlarımızın tanıtılması ve ekonomisinin büyük katkılar 
sağlayacaktır diyerek ziyaretin önemine vurgu yaptı. 

Körfez Ticaret Odası’nda
Bayramlaşma Günü

Körfez Ticaret Odası’ndan
Kardeş Oda Ziyareti

Körfez Ticaret Odası Yönetiminden
Kurucu Üyelere Ziyaret
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Körfez İlçe Örneğinden Sanayi Kentine Bakış
Dr. Hasan Hüseyin CAN / Körfez Kaymakamı

Giriş
Türkiye’de ilçelerin nüfusuna bakıldığında çok farklı bir yelpazede dağılım olduğu görülür. Bazı ilçelerin nüfusu beş binin altında, bazıları ise bir milyona dayanmış durumdadır. İlçelerimizin nüfusunun farklılığı kadar nüfusun istihdamı ve çalışma alanları da farklılıklar 
göstermektedir. İlçelerimizdeki istihdam yapısına sektörler itibariyle bakıldığında; bazı ilçelerimizde sanayi, bazılarında ticaret, bazılarında turizm ve hizmetler, bazılarında ise tarımsal istihdamın ağırlık kazandığı görülür. Bu sektörlerin doğal sonucu olarak; ithalat ve 
ihracat limanlarının, raylı ulaşım ve hava ulaşımının ön plana çıkması söz konusu olduğu gibi, madencilik, sağlık hizmetleri, ticari hizmetler, finans hizmetleri de istihdamı çeşitlendiren ve şekillendiren özellikler olarak dikkat çeker.  
Körfez ilçesi, Türk idare sistemine, 4.7.1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 19.6.1987 tarih ve 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunla dâhil olmuştur. 2018 yılında ilan edilen nüfus verilerine göre Körfez, 162 bini aşan bir 
nüfusa sahiptir.

1. Fonksiyonlarına göre yerleşim tipleri 
Yerleşim yerleri olarak kentlerin muhtelif alanlar itibariyle uzmanlaştığı, farklı dinamikler nedeniyle belli alanların kentlerin tasnifinde ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede kentlerin, sahip oldukları özellikler nedeniyle aşağıdaki şekilde tasnifinin mümkün olduğu 
görülmektedir. 
1.1. Sanayi kentleri
Bazı yerleşim yerlerine bakıldığında, nüfusun yoğunlaşmasında önemli bir etkenin sanayileşme olduğu görülür. Herhangi bir bölgede faaliyete geçen sanayi, o yerin kurulup gelişmesinde önemli bir rol oynar. Sanayi kentinin ortaya çıkması çok çeşitli faktörlerin etkisine 
bağlıdır. Bunlar; ham maddenin ve üretim kaynaklarının varlığı, tüketim merkezlerine yakınlık, ulaşımın elverişliliği ve çeşitliliği gibi birçok etkenin sonucudur.  
Avrupa’da Sanayi Devrimi neticesinde oluşan kentlerin benzerleri ülkemizde çok geç olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemiz örneğine bakıldığında; bir ve daha fazla sanayi kolunun faaliyet gösterdiği yerleşim yerlerinde önemli bir nüfus yoğunluğunun teşekkül ettiği görülür. Bu 
nüfusun niteliği de ağırlıklı olarak işçilerden meydana gelir. Türkiye ölçeğinde konuya bakıldığında; Körfez, Batman ve Aliağa’nın petrokimya alanında; Bursa, İzmit gibi yerlerin otomotiv sahasında, Karadeniz Ereğlisi ve Karabük’ün demir çelik alanında ön plana çıktığı 
görülür.  
Sanayi imalatının doğal sonucu olarak, sanayi tesislerinde var olan istihdam, aynı zamanda ticareti ve diğer hizmet sektörlerini de destekler. Bu sektörler aslında karşılıklı olarak birbirini hızlandıran bir döngüyü de beraberinde getirir. 
1.2. Madencilik kentleri
Madencilik faaliyetleri sonucunda kentleşen yerleşim yerleri de önemli bir cazibe merkezi olabilmektedir. Çünkü madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği merkezlerde, madencilik faaliyetlerine bağlı olarak istihdam artmakta ve beraberinde nüfus bu bölgelerde yoğunlaşmaktadır. 
Kömür, demir, petrol ve diğer maden yataklarının bulunduğu sahalarda önemli kentlerin kurulduğu görülür. Ancak maden ocaklarında verim düştüğünde ve kapandığında kentin önemini kaybetmesi ve nüfus hareketinin tersine dönmesi de beklenebilir. Örnek vermek 
gerekirse; Zonguldak ilimiz Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıllarda taşkömürü üretimi nedeniyle bir cazibe merkezi iken taşkömürüne bağımlı olan ve alternatif sanayi kollarını oluşturamamış ve günümüzde işsizliğin artması ile birlikte göç vermeye başlamıştır. 
1.3. Tarımsal üretim kentleri
Bazı yerleşim yerlerinde tarımsal üretim ön plana geçebilir, istihdam ağırlıklı olarak bu alanda yoğunlaşabilir. Aslında sadece tarımsal faaliyetlere bağlı olarak bir kentin ortaya çıkması mümkün değildir. Ancak tarımsal faaliyetler bazı bölgelerde yoğunluk kazanabilir ve 
bunun sonucu olarak tarım ürünlerini işleyen tesislerin kurulması, kente bir ayrı üretim fonksiyonu sağlayabilir. Zeytin, tütün, çay, sera üretimi yapılan yerleşimler ve verimli tarım alanlarına sahip yerleşim yerlerinin tarımsal kentler sınıfına dâhil edilmesi mümkündür. 
Tarımsal ürünlerin işlenmesi için kurulan tesislerin doğal bir sanayileşmeyi doğurması da kaçınılmazdır.
1.4. Ticaret ve liman kentleri
Kentlerin önemli bir işlevi de üretilen mal ve ürünlerin tüketim merkezlerine ulaştırılması ve pazarlanmasının teminidir. Bu kentler, ticaret ve liman kentleri olarak vasıflandırılmaktadır. Bu kentlerde hem kentte üretilen hem de yakın çevreden gelen çeşitli ürünler pazarlanır. 
Aynı zamanda bu tür kentlerin sahip olduğu liman ve benzeri lojistik kapasitesi, üretilen malların tüketim merkezlerine ulaştırılmasını da temin eder. 
Ticaret ve liman kentleri mal ve hammaddenin kolay ve nispeten ucuz şekilde temin edilmesini sağladığı için, üretim tesislerinin ve sanayinin bu merkezlerde temerküzünü olanaklı ve bazen de zorunlu kılar. Özellikle gemi ulaşımının ve raylı ulaşımın sağladığı avantajlar 
üretimin maliyetini azaltacağı için bu tür gelişmeyi doğal karşılamak gerekir. Ülkemizde İstanbul, İzmir, Körfez ve İskenderun bu hususta verilebilecek örneklerdir. 
Keza liman kentleri iç pazarda ve denize çıkışı olmayan bölgelerde üretilen malların iç ve dış pazarlara ulaşımını da kolaylaştırır. Mesela Ege Bölgesi’nde üretilen sanayi ve tarımsal ürünler yurt için İzmir böyle bir özelliğe sahiptir. Bu tür liman ketleri aynı zamanda ithal 
ürünlerin iç piyasaya sunumu için de çeşitli olanaklar sunar. Körfez, Mersin, İstanbul, İzmir, Aliağa, İskenderun ve Bandırma limanları hem ithalat hem de ihracat limanları olarak önem taşıyan merkezlerdir.
1.5. Turizm kentleri
Türkiye’nin birçok kenti turizm açısından önem taşır ancak Antalya ilimiz bunların içinde ön plana çıkan bir turizm kentidir. Turistlerin seyahat nedenlerine bakıldığında; doğadan faydalanmak, sportif faaliyetler yapmak, dinlenmek ve tarihî eserlerin ziyareti gibi saikler ön 
plana çıkmaktadır. Bu tür faaliyetlerin konusu olan merkezlerde ulaşım, ticaret, bankacılık gibi hizmet sektörleri hızla gelişmektedir. Ülkemizde kış sporları ve kaplıca turizmi de bazı yerleşim yerlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Bazı kentlerde üretim ve imalat yerini hizmet sektörüne bırakmaktadır. Hizmetler sektörü olarak konaklama, lokantacılık, basın yayın, iletişim, yazılım, bankacılık, sigorta, danışmanlık, ilan reklam, emlakçılık, araştırma ve sağlık gibi birçok alan istihdama ve büyümeye 
katkı sağlamaktadır. 

2. Sanayinin imkânları ve yarattığı sorunlar
Gerek herhangi bir sanayi kentinde gerekse Körfez özelinde sanayinin varlığı birçok imkânı ve sorunu da beraberinde getirmektedir. Körfezin sanayi kapasitesi; Türk ekonomisine sağladığı yüksek katma değer, çağdaş iş koşulları, ihracat ve ithalat hacmi ile Cumhuriyetin 
sanayileşme hamlesine öncü ve örnektir. Modern ve gelişmiş Türkiye’nin güzel bir örneğidir.  Bu çerçevede öne çıkan özelliklerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür. 
2.1. Sanayinin ortaya çıkardığı imkânlar
Sanayi kenti, sahip olduğu imkânlarla istihdamda, altyapı yatırımlarında, kentteki hizmetlerin etkinlik ve kalitesinde önemli avantajları beraberinde getirir. Bunların başlıcalarını şu şekilde belirtebiliriz. 
2.1.1. İstihdam imkânı
Sanayinin gelişmiş olması istihdam imkânlarını artırmakta ve insanların yaşam şartlarını bu bağlamda olumlu olarak etkilemektedir. Körfezdeki sanayi tesislerinde bu tesislerin özellikleri itibariyle nitelikli işçi istihdam edilmektedir. İlçedeki özel sanayi kuruluşlarının 
güvenlikleri önemli sayıda özel güvenlik elemanı istihdamına imkân vermektedir. 
2.1.2. Altyapı ve AR-GE yatırımları 
Sanayileşen bölgelerde doğal olarak ulaşım, iletişim, lojistik ve benzer altyapı yatırımları yoğunlaşmaktadır. Sanayi tesisleri sürdürülebilirliğin temini bakımından AR-GE yatırımları da önemlidir. Yaratılacak katma değer bakımından AR-GE çalışmalarının önemi gözden ırak 
tutulmamalıdır. 
2.1.3. Arsa ve arazi değerlenmesi
Gelişen kentler, arazi ve arsaya duyulan ihtiyaç nedeniyle fiyat yükselmelerini beraberinde getirmektedir. Körfez özelinde, köylerden mahalleye dönüşen alanlarda önemli sayıda emlak ofisinin bulunması dikkat çekmektedir. Tarımsal üretim alanları fiyat spekülasyonları 
nedeniyle sık sık el değiştirmektedir. Bu durum arsa ve arazinin değerini yükseltmekte, toprak sahiplerine ilave rant imkanı sağlamaktadır. Bu rantın yatırıma dönüşmesi ilçenin gelişmesine ivme kazandıracaktır.   
2.1.4. Kamu yatırımlarına ilave destek imkânları
Sanayi kuruluşları bulundukları yerleşim yerlerinde sosyal sorumluluk projeleri üstlenmekte ve böylece yöreye yeni yatırımların kazandırılması mümkün olmaktadır. Körfez ilçesinde yer alan bazı eğitim kurumları da bir sosyal sorumluluk uygulaması kapsamında sanayi 
kuruluşlarınca yapılmıştır. Bu çerçevede toplam 232 derslikten oluşan 9 eğitim kurumu ilçedeki sanayiciler/sanayi kuruluşlarınca yapılmıştır.
İlçedeki mesleki eğitimin, sanayi kuruluşlarının ihtiyacını dikkate alarak planlanması da gerekmektedir. Bu kapsamda bazı sanayi kuruluşları ile meslek liseleri işbirliği içindedir. İlçedeki sanayi kuruluşlarının sosyal desteklerinin sağlanması bu anlamda gözden uzak 
tutulmamalıdır. 
2.2. Sanayi kentinde sorunlar
Sanayi kentinin sahip olduğu imkânların yanı sıra, yörede yaşayan vatandaşlar bakımından birçok sorun da söz konusudur. 
2.2.1. Göç ve nüfus artışı
Hızlı göç ve aşırı nüfus artışı kentlerde uyum sorunlarına, suçun artmasına, altyapının yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Göçün olumlu ve olumsuz birçok yönü sayılabilir. Göç, bireyin, ailenin ve genel olarak toplumun tutum ve davranışında olumlu gelişmeleri sağlayabilir; 
böylece hoşgörü, diğer kültürlere, inançlara ve geleneklere saygı duyulması, önyargılardan arınmış olarak konuların değerlendirilmesi de mümkün hale gelebilir. Ancak, bu olumlu yaklaşımın yanında ortaya çıkan bazı sorunların olumsuzlukları da ortaya koyması söz 
konusudur.  
Konuya Körfez özelinde baktığımızda; İlçenin, Türkiye’nin her yöresinden göç aldığı görülüyor. Bu yönüyle kültürel zenginlik ve çeşitlilik sağlanmaktadır. Bununla beraber, göç ile gelen nüfusun çevreye entegrasyonu zaman almakta ve bireylerin suça bulaşması ihtimali 
yükselmektedir. Göç olgusu ve sanayileşmenin cezbettiği nüfusun uyum sorunlarından birisi de ailelerin parçalanması ve boşanmaların artmasıdır.  
2.2.1. Çevre sorunları
Sanayileşen kentlerin karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden birisi de ortaya çıkan çevre sorunlarıdır. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği gibi sorunlar, yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen faktörlerdir. Hava kirliliğinin önemli kaynakları 
arasında; gübre endüstrisi, çimento endüstrisi, petrokimya endüstrisi, tekstil, deri ve termik santraller en önemli kirletici sanayi alanları olarak görülüyor.     
Körfez ilçesindeki sanayi tesislerine bakıldığında; gübre endüstrisi, çimento endüstrisi ve petrokimya endüstrisi alanında Türkiye’nin büyük ölçekli tesislerini görüyoruz. İdareci olarak, sivil toplum örgütlerinin bu sorunlar karşısında gösterdiği duyarlılıkla; sanayi yatırımları-
nın güvenliğinin sağlanmasında belli bir dengeyi sağlamak önemli olmaktadır. Özellikle sanayi yatırımlarının ÇED süreçleri, büyük bir hassasiyetle ele alınmalıdır. Hem kamuoyunun duyarlılığı hem de yatırımların caydırılmaması açısından dengelerin iyi idare edilmesi göz 
ardı edilmemelidir. 
Tarımsal üretimin zaman içinde yerini sanayiye bırakması da yapılması gereken diğer bir önemli tespittir. Nitekim yöredeki kiraz üretimi ve zeytin üretimi zamanla yerini sanayiye terk etmek zorunda kalmıştır.  
2.2.2. Trafik sorunları
Sanayi kentlerindeki önemli sorunlardan biri de trafik sorunudur. Trafik sorununun azaltılması bakımından kent lojistiğinin iyi planlanıp yürütülmesi gerekir. Bu çerçevede yolcu taşınması, mal taşınması, malların toplanması, depolanması, dağıtılması, elleçlenmesi kent 
lojistiğinin halletmesi gereken hususlardır. Bu kapsamda kentin yerleşim planları önem taşımakta ve sorunların çözümünde mühim bir rol oynamaktadır.  
Körfez özelinde konuya bakıldığında; İlçedeki mevcut alanların sanayide değerlendirilmesi ön plana çıkıyor, nispeten ikincil öneme sahip araç park yerlerinin kurulması göz ardı ediliyor, dolayısıyla lojistik sorunların çözülmesi bakımından tır park alanlarının tesisine ihtiyaç 
vardır. Limanların doğurduğu yük nakli ilçe içindeki trafiği olumsuz etkileyen ve çözüm bulunması zor alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.      İlçe merkezinden geçen D.100 karayolu, Anadolu otoyolu, hızlı teren hattı gibi ulaşım alt yapısı ve imkânları Körfez için 
bir üstünlük arz etmekle beraber, trafiğin idaresi bakımından da özel bir nitelik taşımaktadır. Özellikle limanların neden olduğu lojistik yoğunluğun, İlçedeki hayat kalitesini düşürmemesi için kapsamlı ulaşım çözümlerinin üretilmesi elzemdir.  
2.2.3. Sanayi ve iş kazaları riski
Ülkemiz jeostratejik konumu, jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri itibariyle her zaman afet ve kaza riskine açıktır. Bu tespitten hareketle Körfez ilçesi de sanayi ve iş kazaları bakımından yüksek potansiyel taşımaktadır. Dolayısıyla sanayinin sahip olduğu kaza 
riski her zaman dikkate alınmalıdır. Bu kazadan çıkarılacak sonuç: yerleşimle sanayinin iç içe bulunmasının önemli bir risk oluşturduğudur. Ancak, o tarihten bu güne kadar sanayi ile yerleşimin birbirinden tamamen ayrılması da mümkün olmamıştır. İlerleyen dönemde, 
konuya stratejik bir şekilde yaklaşılmalı, halen yerleşimle sanayinin aynı mahalleyi paylaştığı yerlerde, sanayi ile yerleşimin ayrılması sağlanmalıdır. 
Uygulamada yeni tesis alanlarına ihtiyaç duyan sanayi, yerleşime açık alanları satın alarak sanayiye kazandırmaktadır. Bu süreç, sanayi ile yerleşimin seleksiyonunda uzun bir zamanın gerektiğini gösteriyor. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının duyarlılıkları da dikkate 
alınarak, sanayinin ortaya çıkardığı sorunlara yönelik çözüm çabalarının zaman içinde sonuç doğurması beklenmelidir. 
 
3. Bazı öneriler
Yukarıda yapılan tespitler ışığında sanayi yerleşimleri ve Körfez özelinde bazı öneriler, şu şekilde ifade edilebilir:   
a) Göçün ortaya çıkardığı/çıkaracağı sorunlar sosyal yardımların yönetiminde dikkatle değerlendirilmeli, sosyal yardımlaşma vakıfları ve yerel yönetimlerin yardımları bakımından koordinasyona dikkat edilmelidir. 
b) Kentlerin altyapısı geleceğe dönük olarak ele alınmalı ve stratejik bir şekilde planlanmalıdır. İmar planlarının yapılmasında ve büyük tesislerin ruhsatlandırmasında özellikle ulaşım yükleri ve çözümleri göz önüne alınmalıdır.   
c) Göçle gelen nüfusun entegrasyonu için eğitim, sosyal yardım, aile terapisi, meslek edindirme gibi alanlarda etkin planlama ve buna dönük uygulamalar yapılmalıdır. 
ç) Hemşeri dernekleri kültürel bir zenginlik olarak değerlendirilmeli ancak, gettolaşmaya yol açmayacak şekilde konunun yönetilmesi esas alınmalıdır.
d) Hava kirliliğinin önlenmesi için arıtma ve filtreleme başta olmak üzere denetim kuruluşlarının etkin şekilde çalışması önemlidir. Sivil toplumun bu konudaki duyarlılığı da olumlu şekilde yönetilmeli ve kamu oyu denetimi de bir enstrüman olarak bu sahada kullanılmalıdır. 
Tesislerin üretim güvenliği ve yatırımlarının sürdürülebilirliğinin yanında, etki alanındaki vatandaşların yaşam kalitesi korunmalı ve doğal kaynakların muhafazası esas alınmalıdır.   
e) Limanlara mal ulaştırılması ve limanlardan mal dağıtımının esasını oluşturan lojistik hizmetlerin, kentteki yaşamın kalitesini azaltıcı etkisi en aza indirilmeli, alternatif ulaşım hatlarıyla trafiğin etkisi sınırlanarak kent dışına yönlendirilmelidir. Bunun için, lojistik yoğunluk 
potansiyeli oluşturan yatırımlara izin verilirken, bu tesislerin kendi taşıma yollarını ve araç/tır park alanlarını yapmaları da şart koşulmalıdır.
f) Sanayi kentlerindeki potansiyel kaza riskleri ve doğal afetler sonrası oluşacak risklerin de önceden dikkate alınması planlanması lazımdır. Yerleşimin uzun vadede sanayi ile ayrılması ve sanayinin kendi bölgesinde üretimi ve faaliyeti esas olmalıdır. Bunun temini için 
imar planlarının çok önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır.
Yukarıda belirtilen bazı kentsel sorunların telafisi ve sağlıklı şekilde idaresi için, kentlerin imar planında kolektif bir anlayış benimsenmelidir. İmar rantları kurumsal ve yasal olmayan şekilde yönetilmemeli, sağlanan rantın kamuya aktarılması sağlanmalıdır. 



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

7143 Sayılı Kanunu
Üyelerimize Aktardık

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman,  Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Mustafa Küçükbalka-
ya, Gelir İdaresi Grup Müdürü Halil İbrahim Temiz ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Levent Şensoy 
kesinleşmiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler ile 
ortak hükümler, matrah ve veri artırımına ilişkin hükümler ile bazı varlıkların milli ekonomiye 
kazandırılması konularında sunum yaptılar.

Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını Oda Başkanı Recep Öztürk güncel olan konular 
hakkında üyelere verilecek olan bilgiler nedeniyle teşekkür etti. Öztürk, üyelerden gelen talepler 
doğrultusunda da diğer konularda da eğitimlerin yapılacağını belirtti.
Körfez Ticaret Odası Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya oda üyeleri kalabalık sayıda 
katıldı. Bilgilendirme toplantısının başlangıç konuşmasında daha önce de uygulanan 7143 sayılı 
vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmada, en önemli faktörün 
borç faizlerinin yüzde 90 oranında affedilmesi olduğu söylendi.

Bilgilendirme ile yasada tanınan borçların yapılandırma aşamaları, borçluya olan ekonomik 
katkısı, yapılandırmanın uygulanma koşulları hakkında da bilgiler aktarıldı.

Meclis Başkanı
Güngör AYHAN

Değerli Körfez Vizyon Gazetesi okurları
Yeni bir dönemden merhaba!
Bilindiği üzere  5 Nisan Perşembe Günü odamız organ seçimlerini yaparak yeni bir döneme 
başladık. Gerçekleştirdiğimiz seçim sürecimizi üyelerimiz ile birlikte odamıza yakışır, adil ve 
centilmence geçirerek yeni hizmet dönemine başladık.
Bilinmesini isteriz ki;
İlimizin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer odamızın gücüne güç katmak hepimizin 
ortak temennisi ve görevidir. Odamız köklü bir kuruluş ve bu çatı altında görev yapmak ayrı bir 
onur ve sorumluluk gerektiriyor. Yeni seçilen arkadaşlarımızın bu sorumluluk bilinci ile odamız 
için çalışacağına inancımızın sonsuz olduğunu bilmelerini isteriz. Geçirdiğimiz dönemde ve 
görev aldığımız süre boyunca yönetim kurulumuz, meclisimiz, komitelerimiz ve personelimizle 
her zaman ortak ve faydalı çalışmalar yapmaya ve kalite çıtasını yükseltmeye gayret ettik.
Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki doğru olan neyse, kurumsallık neyi gerektiriyorsa, yasal 
zemin neyi ön görüyorsa geçmişte o doğrultuda hareket ettik ve görev aldığımız bu dönemde de 
bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Her zaman Körfez’e hizmet etme odaklı çalışan 
odamız, kentimiz ve ülkemizin ortak menfaatleri için çalışan ve büyük bir camia. 

Ülke ve şehir ekonomisinin gelişmesi, sektörlerin gelişip kalkınması için projeler üreten, eğitim-
ler veren üyelerine en iyi hizmeti kendine görev bilen köklü bir kuruluştur
Hizmet kalitesini Avrupa standartlarına taşıdığımız ve A sınıfı bir odamızın oda ve borsalar içinde 
örnek teşkil eden bir oda olmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtiyor ve tüm 
üyelerimize bol kazançlar diliyorum.

Körfez Ticaret Odası Meclisinde
Arabuluculuk Anlatıldı

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısında Avukat Hüse-
yin Toksöz tarafından Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ile ilgili 
sunum gerçekleştirdi. 
Sunumda arabuluculuk sisteminin iş dünyasına faydaları anlatılırken Avukat Hüseyin Toksöz 
‘’Vatandaşlarımızda, öncelikle arabulucuya giderek sorunları çözme yetisini geliştirmemiz 
lazım. Kendilerinin çözeceği ve kendi kararlarını kendilerinin vereceği bu sitemleri teşvik 
etmeliyiz’’ dedi
Maddi ve Manevi Kayıplar Son Bulacaktır.
Konuşmasında, pek çok konuda zaman zaman taraflar arasında itilaflar yaşanmakta olduğuna 
dikkat çeken Avukat Hüseyin Toksöz “Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren dava süreçlerinin 
karara bağlanması uzun sürmekte ve sıkıntılı durumlar devam etmektedir. 1 Ocak 2018’de 
yürürlüğe giren kanunla, iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuk sistemi dava şartı haline gelmiştir. 
Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davaları, arabuluculuk sistemi ile büyük 
oranda çözüme kavuşturulacak, böylece maddi ve manevi kayıplar son bulacaktır” dedi.

Körfez Ticaret Odası bilgilendirme toplantıları kapsamında Kocaeli 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile İmar Barışı’nı 
konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

Uzmanlar Kapsamlı Bilgi Verdi
Körfez Ticaret Odası bilgilendirme toplantıları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
işbirliği ile İmar Barışı konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Meclis salonunda gerçekleşti-
rilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, İmar Barışı 
düzenlemesinin detayları ve vatandaşların düzenlemeden nasıl faydalanacakları konusu 
anlatıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Saraç, Körfez Belediye Başkan 
Yardımcısı Selahhattin Kabadayıoğlu, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çalık, İlçe Kayma-
kamlık Müdürlükleri ve muhtarlar katıldı.
Vatandaşa Kolaylık
Açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Recep Öztürk ‘’Tapusu olmayan milyonlarca kişiyi ilgilendi-
ren, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı kapsamında yapılan yeni düzenlemelerle inşallah vatandaşları-
mıza çözüm noktasında kolaylıklar sağlanacak ve  ülkemizde geleceğin şehirlerinin oluşturulma-
sına da katkı sunacaktır” dedi.
İmar Barışı Detayları İle Anlatıldı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar Şube Müdürü  Adnan Gülyeşil, katılımcılara düzenlemenin 
içeriği, düzenlemeden kimlerin faydalanabileceği ve nasıl başvuru yapılabileceği hakkında 
sunum yaptı.
Toplantı sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Saraç, toplantı sonrası katılımcı-
lardan gelen sorulara yanıt verdi. Toplantı sonrasında plaket takdimi yapıldı.

Körfez Ticaret Odası’nda
İmar Barışı Semineri

6502 Sayılı Tüketici
Koruma Kanunu Semineri

Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir yandan 
hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken bir yandan da oda etkinlikle-
ri kapsamında programlar düzenlemeye devam ediyor.
Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir yandan hayırlı olsun ziyaretlerini 
kabul ederken bir yandan da oda etkinlikleri kapsamında programlar düzenlemeye devam 
ediyor. Cemalettin Fidancı Meclis Salonunda gerçekleştirilen 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu 
ve Getirdiği Yükümlülükler Konulu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi. Programa Vali yardım-
cısı Dursun Balaban, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar odası 
Başkanı Yahya Öztürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üyeler katılım sağladı. Programda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Ahmet 
Erdal, Piyasa Gözetim Uzmanı Sayın Kadir Yılmaz, Piyasa Gözetimi Reklam Müdürü Oğuz Şahin 
konu ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Detaylı Olarak Anlatıldı
Gerçekleştirilen sunum kapsamında katılımcılara; Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, 
ayıplı mal, taksitli satışlar, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satış sözleşmele-
ri, mesafeli sözleşmeler, devre tatil sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri,abonelik sözleşmeleri, 
fiyat etiketi, satış sonrası hizmetler, piramit satış sistemleri gibi pek çok konu anlatıldı.
Öztürk “Onur Duyuyoruz.”
Program açılış konuşmasını gerçekleştiren KTO Başkanı Recep Öztürk ‘’Körfez Ticaret Odası 
olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek 
isterim. Biliyorsunuz Tüketiciyi koruma kanunu; Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 
güvenliği ile ekonomik çıkarlarını Koruyucu, Aydınlatıcı, Eğitici, Zararlarını tazmin edici, Aynı 
zamanda, Üretici ve tüketicilerimizin haklarını karşılıklı olarak koruyan, güven bağını güçlendi-
ren ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin 
hususları düzenlemektir. Bu kapsamda bizlere verecekleri değerli bilgiler için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve ekibine 
şimdiden teşekkür ediyorum’’ dedi. Program plaket takdimleri ile son buldu.

Odamız meclis toplantılarında bilgilendirme sunumlarımız her ay 
düzenli olarak  yapılmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda 12. meslek komitemizin önerisi ile odamızda 7103 Sayılı torba kanun ile getirilen 
geçmişe dönük alınamayan istihdam teşvikleri ve güncel istihdam teşvikleri hakkında Üniversal 
& Partners Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk eski Genel Müdürü Fahrettin Yahşi’ye, SGK 
Müfettişi Umut ÇİRAY, Üniversal & Partners Yönetim Kurulu Üyesi Engin Mert bilgilendirme 
sunumu gerçekleştirdiler.

İstihdam Teşvikleri Konuşuldu
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Körfez Ticaret 
Odası Yurtiçi ve 
Yurt dışı fuarlara 
katılmaya devam 
ediyor. Oramız 
Doğu Marmara 
Sera Bahçe ve Süs 
Bitkileri Fuarı’na 
da katıldı.

Körfez Ticaret Odası 
üyelerine yeni 
pazarlar oluşturmak 
ve iş dünyasının 
nabzını tutabilmek 
için organize edilen 
tüm fuarlara katılıyor. 
Bu kapsamda 11-15 
Nisan 2018 tarihinde 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Doğu 
Marmara Sera Bahçe 
ve Süs Bitkileri 
Fuarı’na katılarak, bu 
fuarda stand açan 
üyemiz Hilal Çevre 
Düzenleme Temizlik 
Taahhüt Ticaret Ve 
Nakliye Limited 
Şirketi Sahibi Enver 
Durmuş beyi ziyaret 
ettiler.

Körfez Ticaret Odası
Kuzey Marmara Otoyolu

Projesini İnceledi
Körfez Ticaret Odası 1, 2 ve 15 komite üyeleri teknik gezi kapsamın-
da Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Çıkışı-Sevindik Köyü şantiyesine 
ziyarette bulunarak alanda incelemeler yaptı.
İstanbul Boğazı’na yapılan 3’üncü köprü ile bağlantılı olacak Kuzey Marmara Otoyolu 
Projesi’nin ilçemizden geçen bölümünde çalışmalar devam ederken KTO komite 
üyeleri bu çalışmaları yerinde izleyerek bilgi aldılar. Körfez Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Hamza Küpeli ile birlikte Yaklaşık 22 kişilik bir grupla yapılan teknik 
gezide Kuzey Marmara projesi ile ilgili teknik konularda detaylı bilgiler verildi.

İlimizdeki Uzunluğu 83 KM

İstanbul’da yapılan 3.Boğaz Köprüsü’nün bağlantısı olan Kuzey Marmara Otoyolu 
(KMO) Projesi’nde Kocaeli ayağının güzergâhı D-100 ile TEM Otoyolu’nun trafik 
yükünü azaltacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa görüşmeler sonucunda 
hazırlanan projenin Kocaeli içinden geçen bölümünün uzunluğunun 83 kilometre 
olduğu, geçiş güzergâhlarının ise İstanbul’un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, 
Eyüp, Şile, Pendik, Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin İzmit, Körfez, Derince, Kartepe ve Sakar-
ya’nın Adapazarı, Akyazı, Hendek ilçeleri olduğu bilgisi komite üyeleri ile paylaşıldı. 

Tem Otoyolu Rahatlayacak

Proje bittiğinde D-100 ile TEM Otoyolu’nu rahatlatacak yolda Kandıra Çıkışı- Akmeşe 
mevkii, Uzunçiftlik Çıkışı-1 ve 2 Nolu otoyolun bağlantı noktası, İzmit Çıkışı-Çayırköy 
mevki, Derince Çıkışı-Toylar mevkii, Körfez Çıkışı-Sevindik Köyü güneyi, Dilovası OSB 
Çıkışı-Dilovası Kuzeyi, İzmir Otoyolu Bağlantı Çıkışı-Körfez Geçişi, Gebze Çıkışı- Pelitli 
Köyü, Çayırova çıkışı -Balçık Köyü olmak üzere 9 turnike yer alacak.

Yapı sektörünün buluşma noktası olarak nitelendirilen, Turkeybuild 
Yapı İstanbul - 41. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’na 
Körfez Ticaret Odası’ndan kalabalık bir ekiple gezi düzenlendi.

Sektörel Gelişmeler Yerinde İncelendi

Türk yapı sektörünün uluslararası buluşma noktaѕı olan fuarı gezen KTO 
üyeleri, inşaat sektöründeki yeni teknolojileri ve ürünleri inceleme imkânı 
buldu. Kalabalık bir ekiple fuarı yerinde inceleyen KTO üyesi iş adamları, 
inşaat sektöründeki yeni teknoloji ve ürün imalatı alanında faaliyet gösteren 
yerli ve yabancı birçok firma ile iş görüşmesi yaparak, sektörel gelişmeleri 
yerinde inceleme fırsatı bulurken, inşaat sektöründe geleceğin teknolojileri 
ve malzemeleri görme ve tanıma imkânı buldular.

Yapı Fuarı (Turkey Build Istanbul)

Yeni salonlar ve açık alan ile toplamda 100.000 m2, ürün gruplarına göre 
ayrılmış salonlarındaki 1.250 katılımcı ile Balkanlar, Rusya ve BDT Ülkeleri ile 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük fuar olma özelliği 
taşımaktadır.

Körfez Ticaret Odası- Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği 
ile Meclis Toplantılarında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları 
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Merkez Müdür 
Yardımcısı Yılmaz Bey ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Şefi 
Ramazan Bey SGK Teşvikleri ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi-
ler

İlave İstihdam Teşviği, “Sigorta Prim Teşvikleri, İstihdam teşvikleri Hakkında 
Bilinmesi Gerekenler” konularında, Genç, Kadın ve Mesleki Belge sahibi 
olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanla-
rın İstihdamına Yönelik Teşvik, Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik 
konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Körfez Ticaret Odası’nda
SGK Teşvikleri Anlatıldı

Körfez Ticaret Odası
Yapı Fuarında

Körfez Ticaret Odası
Doğu Marmara Sera Bahçe
ve Süs Bitkileri Fuarına Katıldı

KÖRFEZ VİZYON / Körfez Ticaret Odası
Süreli Yayın Organı - 2018 / 3 

İMTİYAZ SAHİBİ 
Körfez Ticaret Odası

YAYIN KURULU

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İlker Can DÖNMEZ
Ayça EKİNCİ

Ayça EKİNCİ
GRAFİK TASARIM
Nebil KIZILTAN

Nebil KIZILTAN

Bu haber bülteni içeriğindeki tüm yazı ve resimler kaynak gösterilmeden ve izin alınmadan
kullanılamaz. Tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Körfez Vizyon Haber Gazetesi Basın Meslek 

İlkelerine uymaya söz vermiştir.
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Körfez Ticaret Odası’nda
Meclis Toplantılarında Komiteler Sunum Yapıyor

Körfez Ticaret Odası bünyesinde çalışan komiyeler meslek kollarıyla ilgili hazırla-
dıkları ayrıntılı raporları, meclis toplantılarında söz alarak üyelere aktarıyor.
Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarının verimli bir şekilde geçmesi için her meclis toplantısında gerçekleştirilecek olan komite 
sunumlarında, Körfez Ticaret Odası 15 meslek komitesinde yer alan komite üyelerimiz kendi sektör sorunlarını mecliste paylaşa-
rak odamızın lobicilik çalışmalarının hızlanmasını sağladı. Nisan Mayıs ve Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 11 komitenin 
üyeleri, kendi meslek komiteleri ile ilgili sunum yaptı. Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarında komite sunumları her ay rutin 
olarak devam edecek.

4. meslek komite üyemiz Halil Küçük 2. el araç 
satışları sertifikasının odamız tarafından verilmesi 

ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi

13. komite üyemiz Fatih Uykun Körfez Ticaret 
Odasında Konferan veren Bilim İnsanı Canan 
Dağdeviren ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Hamza Küpeli Mayıs Ayı içinde gerçekleştirilen 
Yapı fuarı ve teknik geziler ile ilgili sunum gerçek-

leştirdi.

9.meslek komite üyesi Mustafa Altun K belgerinin 
odamız tarafından verilesi ve devri ile ilgili bir 

sunum gerçekleştirdi.

13. Komite Üyemiz Fatih Uykun KOTO Gebze 
Ticaret Odası ile ortak yapılan Müşterek Komite 

Toplantısı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İsmail Hakkı Karaalioğlu dükkânlarının sayısal ve 
fiziksel yetersizliği, kaba koz depolama alanında 
birleştirilen arsaların büyüklüğünün m2 olarak 
düşürülmesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi

İşkar firmasından Rojdat Genç Birinci İSG ile ilgili 
Cezalar konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Komite Üyemiz İdris Cömert  Temmuz'da Sürücü 
Kursları ile ilgili yayınlanan yeni yönetmelikle ilgili 

bir sunum gerçekleştirdi.

Murat Çetinkaya tapu harçları ve 150m2 üzerinde-
ki konut satışlarında yapılan KDV indirimleri ile 

ilgili bir sunum gerçekleştirdi.



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

1999 yılından beri faaliyet gösteren Körfez Ticaret Odası geçtiğimiz nisan ayında komite seçimlerini gerçekleştirdi ve KTO’da yeni dönem böylelikle 
başladı. Recep Öztürk başkanlığında oluşturulan yönetim ve komiteler ilk 4 ayda 430 üyeyi ziyaret etti.

Körfez Ticaret Odası olağan komite seçimlerinden sonra meclis ve yönetimini oluşturdu. 15 komitede 33 meclis üyesi belirlendi. Daha sonra 9 kişilik yönetimin kurulu 
oluşturuldu. Odanın yeni başkanı Recep Öztürk, Hepimizin özveride bulunacağı bir süreç içindeyiz. Bu süreçte en önemli dayanağımız birlik ve beraberlik olup, tek 

amacımız ise üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda oda olarak hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak olacaktır” diyerek KTO camiasına mesajını verdi. 

Recep ÖZTÜRK
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Abdullah SUSAM
(Başkan Yardımcısı)

Mehmet GÜMÜŞ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa GÜLCAN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Fatih FİDAN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

İlker Can DÖNMEZ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Hamza KÜPELİ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Veysel ŞENOL
(Başkan Yardımcısı)

Ahmet KIRCI
(Muhasip Üye)

Güngör AYHAN
(Meclis Başkanı)

Bilal ATAK
(Başkan Yardımcısı)

Veysel ŞENOL
(Başkan Yardımcısı)

Abdullah SUSAM
(Başkan Yardımcısı)

Recep ÖZTÜRK
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Ahmet KAYA
(Meclis Üyesi)

Erkan UYGUN
(Meclis Üyesi)

Latif HÜRTÜRK
(Meclis Üyesi)

Mehmet ŞAHİN
(Meclis Üyesi)

Mehmet TÜZER
(Meclis Üyesi)

Mete ÇABUK
(Meclis Üyesi)

Ramazan ÖZTÜRK
(Meclis Üyesi)

Yücel ÖZTÜRK
(Meclis Üyesi)

Murat GÜRSOY
(Meclis Üyesi)

Mustafa ALTUN
(Meclis Üyesi)

Şenol ÖRNEK
(Meclis Üyesi)

Ramazan KURTARAN
(Meclis Üyesi)

Erdal YAVUZ
(Meclis Üyesi)

Fatih UYKUN
(Meclis Üyesi)

F. Yaşar KOŞAN
(Meclis Üyesi)

Hasan DEMİRTAŞ
(Meclis Üyesi)

Hetem KARAHANCI
(Meclis Üyesi)

İlker KORKMAZ
(Meclis Üyesi)

İnan GÜNAY
(Meclis Üyesi)

Kemal ŞENGÜL
(Meclis Üyesi)

Ahmet KIRCI
(Muhasip Üye)

Fatih FİDAN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

İlker Can DÖNMEZ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Hamza KÜPELİ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet GÜMÜŞ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa GÜLÇAN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

K. Soner KAYALI
(Başkan Yardımcısı)

R. Bekir BEKİROĞLU
(Muhasip Üye)
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Körfez Ticaret Odası yönetim, meclis ve komite üyeleri ile birlikte 
üye ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. KTO’lu yöneticiler üye 
ziyareti rekoru kırarak göreve geldiği ilk 4 ayda toplamda 430 üye 
ziyareti gerçekleştirdiler.

 
Gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Öztürk’’ üye ziyaretlerine hızlı bir şekilde başlanması komite toplantılarımızın 
en önemli gündem maddesiydi. Körfez Ticaret Odası yönetimi, meclisi ve 
komite üyeleri ile birlikte üyeye dokunabilen bir yapıda olmak en önemli ama-
cımız olmalı diye düşünüyoruz. Bunun da en güzel yolu yapacağımız üye ziya-
retleri ve iletişim halinde olmaktır. Bu kapsamda göreve geldiğimiz süreçten 
bu yana 430 üye ziyareti yaptık, hedefimiz bu sayıları 1000’lere çıkarmaktır. 
Geçirdiğimiz iki ay içinde kurduğumuz ekipte bu ruhu gördüğümü içtenlikle 
söyleyebiliyor ve tüm yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, bu sü-
reçteki üstün performanslarından dolayı Yönetim, meclis ve komite üyelerimi-
zi tebrik ediyoruz’’ dedi.
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5S Motorlu Araçlar / Abdulmuttalip Akdemir Adanır Lojistik Adanır Petrol

Akare Çevre Ak-As Özel Güvenlik Akay Sigorta Şubesi Rahmi Şenöz

Akçapen Alşan Ecza Deposu Altıneller Kreş

Anadolu Nakliyat Aydınlar Aksesuar ve İletişim Bilsa İnşaat

Bizim Gazete Boşnak Börekçisi Ekrem Korucuoğlu Çay İnşaat

Emekçi Sigorta Acenteliği Erkel Gemi Genç Mühendislik

İkbal Doğalgaz Kaya İnşaat Kızılkaya Restaurant

Mavi Nokta Petrol Koza İnşaat Okutanlar İnşaat

Özkarataş Gayrimenkul N2M Dayanıklı Tük. Malzemeleri Şahin Ayyıldız
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Körfez Ticaret Odası geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programını gün olarak gerçek-
leştirdi. Protokol ve üyelerin yoğun katılım gösterdiği iftar programlarında salon hınca hınç 
doluydu.

Körfez Ticaret Odası geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programının ilkini gerçekleştirdi. Protokol ve 
üyelerin yoğun katılım gösterdiği iftar programında salon dolup taştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı 
İsmail Baran, Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya 
Özak, Bilim kadını Canan Dağdeviren, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,  bazı  il müdürü, siyasi parti ilçe başkanları, STK Temsilcileri, şehit 
aileleri ve çok sayıda üyenin katıldığı iftar programında, salon hınca hınç doluydu. 

Öztürk’ten Birlik Mesajı

İftar programının açılış konuşmasını yapan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 
“Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan 
ayını yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz.  Körfez Ticaret Odası Olarak geleneksel olarak düzenlediğimiz 
iftar programımızın birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini, gönüller arasında kurulan köprüleri 
egemen kılmasını Allah’tan niyaz eder, Böyle bir günde programımıza katılan başta şehit alilerimiz 
olmak üzere iftarımıza katılan herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi. İftar programında AK Parti Millet-
vekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’da, birer konuşma yaparak Kör-
fezli iş adamlarını selamladı.  
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Odaların Müşterek Toplantısı Yapıldı

Körfez Ticaret Odası’nda
Komite Toplantıları Aksamıyor

Körfez Ticaret Odası’nda
Komite Başkanları Bir Araya Geldi

Körfez Ticaret Odası komite çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Müşterek komite toplantılarına son derece önem veren Körfez 
Ticaret Odası 13. komite üyeleri, (matbaa, eğitim, sağlık ve 
kuyumculuk) oda toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 
Kocaeli Ticaret Odası 15. meslek komitesi (matbaa, bilişim ve 
eğitim) ile Gebze Ticaret Odası 23. meslek komitesi (matbaa, 
eğitim, sağlık) komite üyeleri ile buluştu.

Körfez Ticaret Odası (KTO) tarafından sektörel sorunların 
tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla düzenle-

nen meslek komiteleri toplantıları devam ediyor.

Körfez Ticaret Odası’nda seçimlerin gerçekleşmesinin ardından komite 
toplantıları da yapılmaya başlandı. Komite başkanlarının toplantısının ardın-
dan meslek komite toplantıları yapılmaya başlandı. Bu kapsamda her ay 
düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda üyelerden alınan öneriler ve 
sorunlar toplantıda konuşularak yönetim kuruluna taşınıyor. Verimli geçen 
komite toplantılarında üye, sektör ve Körfez ilçe sorunları, akreditasyon 
standardı bilgilendirmesi, oda organları oryantasyon eğitimleri, üye ziyaret-
leri, Komitelerimizin Meclis Toplantısında yapacağı sunumlar gibi pek çok 

konu detaylı olarak konuşuluyor.

Meslek komite toplantılarına katılımın önemine vurgu yapan Körfez Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’Meslek Komitelerimiz Odamı-
zın ve Yönetim Kurulunun itici gücüdür. Meslek Komitelerimizin çalışma 
doğrultusunda Yönetim Kurulumuzda çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Yönetim Kurulu olarak meslek komitelerimizden isteğimiz, her 
ayın kendileri için belirlenen günlerinde toplanarak öncelikle kendi meslek 
gruplarındaki sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek Yönetim Kurulunuz 

iletmelerini istiyoruz’’ dedi.

Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir dizi faaliyet 
yapmaya devam ediyor bu kapsamda komite başkanları toplantısı düzenle-
yen Körfez Ticaret Odası komite başkanlarına oda işleyişi ve üye ziyaretle-
ri ile ilgili pek çok bilgilendirme yaptı.

Katılım Yoğundu

Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir dizi faaliyet yapmaya 
devam ediyor bu kapsamda komite başkanları toplantısı düzenleyen Körfez Ticaret 
odası komite başkanlarına oda işleyişi ve üye ziyaretleri ile ilgili pek çok bilgilendir-
me yaptı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Abdullah Baki Susam, yönetim kurulu üyesi İlker Can Dönmez 
komite başkanları Razinihan Hacet, Rasim Kırveli, Halil Küçük, Yunus Coşkun, 
Lokman Gözübüyük, Hasan Yılmaz, Ayhan Karataş, Ozan Yıldırım, Mehmet Özdemir 
ve Ayşe Hacet Aşar Katılım sağladı.

‘’Amacımız Gidilmeyen Üye Kalmamasıdır’’

Gerçekleştirilen toplantıda üye ziyaretlerine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk ‘’ odamızın bundan sonraki işleyişinde siz komite başkanlarımıza 
büyük iş düşüyor. Sizin gerçekleştirdiğiniz üye ziyaretlerinden bizlere getirdiğiniz 
konular bizlerin çalışmalarının temelini oluşturacak, amacımız gidilmeyen üye 
kalmamasıdır. Gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde sizlere teslim edilecek bilgi formlarını 
eksiksiz doldurmanız bizim oda olarak ulaşamadığımız üye kalmaması demektir. 
Sizlerden ricamız sizlere verilen üye bilgi fomlarını gerçekleştirdiğiniz üye ziyaretle-
rinde eksiksiz doldurtmanızdır. Unutmayın komiteler çalışırsa oda çalışır’’ dedi.

2 Ayda Bir Komite Başkanları Toplantısı Yapacağız

Toplantıda komite başkanları ile birlikte 2 ayda bir toplanma kararı alan Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’ komite başkanlarımız ile 2 aylık periyodlarla yapaca-
ğımız toplantılarda önceki iki ayın değerlendirmesini yapacağız bu süreçte ne kadar 
üye gezildi, bilgi formlarının kontrolü, sektör sorunlarını tespit etmiş olarak düzeni-
mizi oturtacağız. Ben katılan tüm komite başkanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum’’ 
dedi. 

Katılım Yoğundu 
Körfez Ticaret odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ev sahipliğini Körfez Ticaret Odası 13. komite üyeleri Nihat Sert, 
Ahmet Kırcı, Nihat Can Kırcı ve Fatih Uykun yaparken, Kocaeli Ticaret Odası’ndan Handan Kümeli, Yıldırım Yılmaz, Mehmet Akif Şen 
Gebze Ticaret Odası’ndan Fatma Sevgi Çiler, Seçil Gelişmen, Mehmet Kaçar ve Saliha Aksoy müşterek komiteye katılım sağladılar.
İşbirliği Öncelik Olacak
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda sektörel sorunlar, ortak çözüm noktaları ve bundan sonraki süreçte odalar arası işbir-
likleri konuşularak bir sonraki müşterek komite toplantısının 2 Ekim’de Gebze Ticaret Odası’nda yapılmasına karar verildi.
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Körfez Ticaret Odası’na
Fikri IŞIK Ziyareti

Körfez Ticaret Odası’na
Körfez Kaymakamı ve Körfez Başsavcısı Ziyareti

Körfez Ticaret Odası’na
Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Körfez Ticaret Odası’na

İki Vekil Ziyareti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Ticaret 
Odasını ziyaret etti. Körfezli iş adamlarıyla bir 
araya gelen Işık, müşterek pek çok çalışmanın 
yapılabileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Ticaret Odasını, 
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı 
Abdullah Eryarsoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail 
Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ile 
birlikte ziyaret etti. Bakan Işık, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Recep Öztürk, meclis başkanı Güngör Ayhan, 
yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte 
karşılandı.

Körfez Ticaret Odası’na gerçekleştirilen seçim sonrası yapılan hayırlı olsun 
ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can 
ve Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan Körfez Ticaret
Odası’nı ziyaret etti.

Körfez Ticaret Odası’na gerçekleştirilen seçim sonrası yapılan hayırlı olsun ziyaretleri 
devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez Başsavcısı 
Alparslan Kaplan Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Körfez 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu samimi geçen ziyaret sırasın-
da bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek olan ortak çalışmalar ve Körfez sorunları 
konuşuldu. Körfez Ticaret Odası ve yönetimine başarılar dileyen Körfez Kaymakamı ‘’ilçemi-
zin en önemli kuruluşları arasında yer alan Körfez Ticaret Odası yeni yönetim ve meclisine 
hayırlı olsun diyorum’’ dedi. Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan ise Öztürk ve ekibine 
başarılar dileyerek ‘’Körfez Ticaret Odası’nın bundan sonraki süreçte de büyük başarılara 
imza atacağına inanıyorum’’ dedi.

5 Nisan’da başlayan seçim sürecini 11 Nisan itibari ile 
tamamlayan Körfez Ticaret Odası’na hayırlı olsun ziyaretleri 

yoğun bir şekilde devam ediyor. KTO son olarak Körfez 
Kaymakamlığı Daire müdürlerini ağırladı.

KTO Başkanı Recep Öztürk “Körfez Ortak Paydamız”

Hayırlı olsun ziyaretlerini yoğun bir şekilde kabul eden Körfez Ticaret 
Odası yönetim kurulu gelen misafirleri ile ilçe sorunları hakkında 
konuşarak, bundan sonraki süreçte Körfez ilçe için neler yapılaması 
gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretlerden 
duyduğu memnuniyetten bahseden Körfez Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu başkanı Recep Öztürk ‘’ ilçemizde bulunan Belediye, kayma-
kamlık, STK’lar ve siyasi partilerle gerçekleştireceğimiz işbirlikleri 
bizler için çok önemli olacaktır. Hepimizin ortak paydası Körfez’dir. 
Bu anlamda Körfez Ticaret Odası olarak her anlamda işbirliğine 

hazırız dedi.

Körfez Ticaret Odası’na ziyaretler devam ediyor. Adalet ve 
Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve Cumhuri-
yet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Körfez 
Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Her iki ziyarette de Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör 
Ayhan, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu.

Aygün “Ticaret Daha İyi Yerlere Gelecektir’’

Ziyarette konuşan Zeki Aygün KTO Başkanı Recep ÖZTÜRK ve ekibine görev-
lerinde başarılar dileyerek, Başkan Gülsoy’un göreve ziyadesiyle yakışan 
bir isim olduğunu, Körfez Ticaret Odası’nı layıkıyla temsil edileceğine 
inandıklarını ve bu sayede ticaretin daha iyi noktalara gelmesi için gereken 
çabanın da fazlasıyla gösterileceğine inandıklarını belirtti.

Körfez Ticaret Odası’nı ziyaretinde konuşan Tahsin Tarhan gelişimizin nedeni 
seçim çalışması değil hayırlı olsun ziyaretidir. Yeni görevinizde başarılar 
diliyorum, ilimizin en büyük STK’larından olan Körfez Ticaret Odası’nın 
büyük başarılara imza atacağınıza inancımızın sonsuz olduğunun bilinmesi-
ni isteriz’’ dedi. 

Öztürk: Milletimiz En Doğru Kararı Verecektir

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk konuşmasında “Bugün burada olmanızın bizlere güç ve cesaret verdiğini bilmenizi isteriz. Bizler 
ticaret erbapları olarak, karşımıza çıkan her olumsuzluğa, dışarıdan gelen ekonomik engellere rağmen her gün ülkemiz için üretmeye devam 
ediyoruz. Türkiye’nin ne kadar dinamik ve üretken olduğunu dünyaya kanıtlamanın tek yolunun ticaret erbaplarının umudunu kaybetmeden 
çalışması ve üretmesi olduğunu düşünüyoruz” dedi. Öztürk sözleri, “Ülkemizin en önemli gündem maddesi olan 24 Haziran seçimlerinde de 
milletimiz, devletimizin bekası için en doğru kararı verecektir diye düşünüyor, seçimlerimizin vatanımız ve milletimiz için hayırlı olması temenni 
ediyoruz” diyerek bitirdi.

Işık: Birlikte Pek Çok Projeye İmza Atacağız

Körfez Ticaret Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, KTO üyeleri ve yöneticilerine yönelik bir konuşma yapan Fikri Işık, “Yeni görevleri-
nizde başarılar diliyoruz. Başarılı bir dönem geçireceğinize inanıyorum. Birlikte pek çok projeye imza atacağız. Bu yeni dönemde faydalı çalışma-
lar yapacağız. Körfez için son derece önemli olan bu kurum çatısı altında, İlimiz ve ülkemiz için fayda getirecek her projenin arkasında ve destek-
çisi olacağız” dedi. Ziyaret Körfez Ticaret Odası meclis ve komite üyelerinin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a sordukları sorularla devam etti.
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Körfez Ticaret Odası’ndan

Körfez Ticaret Odası’nda her ayın son Çarşambası yapılan meclis toplantılarında odada görev alan ve emek veren 
eski yöneticilere plaket takdimi yapıldı. 

Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 17 eski yöneticiye plaket takdimi yapılırken konu ile ilgili açıklama yapan 
Öztürk, “ Odamızın bugünlere gelmesinde ve kuruluşunda yer alan Bu kente ve bu odaya hizmet etmiş, geçmiş dönemlerdeki tüm 
başkanlarımıza tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Özellikle ahirete intikal etmiş olan Kurucu başkanımız Cemalettin 
Fidancı’yı ve 3 dönem başkanlık yapmış Mustafa Efe ile tüm yöneticilerimize ve üyelerimize Allah’tan rahmet diliyoruz’ dedi.

Sibel Moralı / 2016-2018 Ali Akova / 2000-2012

Ali Rıza Aydın / 2005-2009 Arif Kızılkaya / 2000-2009

Bahar Baykal / 2013-2018 Cem Hasan Beşe / 2000-2005

Cemalettin Fidancı / 1994-2004 Hakan İlgör / 2009-2013
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Mustafa Genç / 2013-2015 Nuri Tabanlı / 2000-2009

Sedat Gümüşel / 2000-2005 Şeref Durmuş / 2000-2005

Zeki Töngek / 2000-2005

Hakkı Öner / 2000-2009 Hakkı Özkan / 2000-2009

Hasan Kalkan / 2000-2005 Kasım Güngör / 2000-2005
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İbrahim KARAOSMANOĞLU’ndan
KTO’ya İade-i Ziyaret

Körfez Ticaret Odası’na
Selin Sayek BÖKE Ziyareti

Körfez Ticaret Odası’na
Vali AKSOY Ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Körfez Tica-
ret Odası’na iade-i ziyarette bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Körfez Ticaret 
Odası’na iade-i ziyarette bulundu. Karaoamanoğlu’na Körfez Belediye Başkanı 
İsmail Baran Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti 
Körfez İlçe Teşkilatı eşlik etti. Ziyarette konuşan Karaosmanoğlu, “İstişareye açık 
olan yerde yeni fikirler ortaya çıkar. “Odalarımız, vakıflarımız ve STK’larımız 
demokrasinin beşiğidir. Bizler sizleri çok önemsiyoruz’’ dedi.

Üyeleri olan iş adamlarının ve burada yaşayan insanlar olarak bizlerin hayatında 
ciddi bir yeri var” diyen Öztürk “Üyelerimizin ticari anlamda gelişmişliği daha da 
arttırmak amacındayız. Bizden ihtiyaç duydukları beklentileri yerine getirmek için 
de çaba sarf ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle her zaman işbirliğine 
hazırız’’ dedi. Bugün bizi ziyaret ederek vakit ayıran Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza ve Körfez Belediye Başkanımız ve ilçe teşkilatına teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
Körfez Ticaret Odası’na iade-i ziyarette bulundu.

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyelerinin hazır bulun-
duğu ziyarette ülke gündemi ve ekonomi ile ilgili pek çok konu konu-
şuldu.Körfez Ticaret Odası Cumhuriyet Halk Partisinin önde gelen isim-
lerinden Selin Sayek Böke’yi misafir etti. Cumhuriyet Halk Partisi Koca-
eli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başka-
nı Cengiz Sarıbay ve Körfez ilçe teşkilatının eşlik ettiği ziyarette ülke 
gündemi ve ekonomi ile ilgili konular ile ilgili pek çok konu konuşuldu
Körfez Ticaret Odası’na ev sahipliği için teşekkür eden Selin Sayek 
Böke ülkemizde odaların önemine vurgu yaparak ‘’iş dünyasına yön 
veren odalarımızın ekonomimiz için önemi çok büyük’’ dedi KTO 
Başkanı Recep Öztürk ise Selin Sayek Böke’nin sadece siyasi değil bir 
ekonomist olarak yaptığı başarıları çalışmaları yakından takip ettikleri-
ni belirtti. Ziyaret toplu çekilen fotoğrafla son buldu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Körfez Ticaret Odası Başkanı ve 
yeni yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu.
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki yönetimi 
tarafından kapıda karşılanan Kocaeli Valisi, Başkan Recep Öztürk ve 
beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, yeni 
yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında 
başarılar diledi.  

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Vali Hüseyin Aksoy’a 
oda çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaparak bölge için birlikte 
çalışmaktan onur duyacaklarını belirtti. Samimi bir ortamda geçen 
ziyarette İl ve İlçe konuları konuşularak Vali Aksoy’a Körfez ve üyeler 
ile ilgili bilgiler verildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, çalışmaları hak-
kında bilgi sunumunda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep 
Öztürk,  Kocaeli Valisinin ziyaretlerinden  onur duyduğunu belirterek, 
nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret toplu çekilen fotoğraf ile 
sona erdi.
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Körfez Ticaret Odası sosyal Sorumluluk çalışmaları 
kapsamında Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi 
üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olan Canan 
Dağdeviren’i Körfez’le buluşturdu.

Körfez Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen 
seminere Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Canan, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak, Kocaeli 
Üniversitesi Dekanı, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Selahattin Kabadayıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Bahtiyar Erdoğan,  Körfez Esnaf 
Odası Başkanı Yahya Öztürk, Canan Dağdeviren’in babası ve 
aynı zamanda CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, 
Annesi Mine Dağdeviren ve yaklaşık 350 kişi katılım sağladı. 
Körfez Ticaret Odası’nın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında gerçekleştirdiği konferansta Canan Dağdeviren Kocae-
li’den Harvard’a olan bilimsel yolculuğu ve çığır açan çalışma-
ları hakkında merak edilenleri Körfez halkı ile paylaştı.
İlçemizden Bir Bilim Kadını Çıkması Bizler İçin Gurur-
dur
 Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KTO Başkanı 
Recep Öztürk Sadece ülkemizde değil dünyada da yaptığı 
çalışmalar ile göğsümüzü kabartan fizik mühendisi Canan 
Dağdeviren’i ağırlamanın mutluluğunu yaşadığımızı belirt-
mek isterim. Sayın Canan Dağdeviren Hanımefendinin temel 
eğitimini Körfez’den alması, bizim coğrafyamızda yetişmiş bir 
bilim insanı olması bizlere gurur ve cesaret vermiştir. Biz 
Körfez Ticaret Odası olarak İlçe halkımızın ve üyelerimizin 
ekonomik, sosyal, kültürel anlamda bilinçlendirilmesini 
odamız gündeminin en öncelikli konuları arasında görüyor ve 
ilçenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak 
çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz. Gerçekleştireceği-
miz programın ilçemize ve odamıza hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum’’ dedi.
Hocalarına Yazdığı Mektup Okundu
İlk ve Ortaokul eğitimini Körfez’de tamamlayan Canan Dağde-
viren bilim yolculuğu başlamadan önceki süreçte hedeflerini 
ve ideallerini paylaştığı ve müzik öğretmeni Tuğrul Karagöz 
seminer öncesi Canan Dağdeviren’in kendisine yazdığı 
mektubu salondakilerle paylaştı.
Öğrencilerin Soruları Dinlendi
Yaklaşık 1.5 saat süren seminer sonrası öğrencilerden gelen 
soruları yanıtlayan Canan Dağdeviren okullardan gelen öğren-
cilere pek çok tavsiyede bulundu. Önemli olanın Öğrencilerin 
ne istediklerini belirlemeleri olduğunu vurgulayan Dağdevi-
ren salonu dolduran Körfez halkına teşekkürlerini iletti. Profö-
sör Canan Dağdeviren’e günün anısına çiçek ve plaket takdi-
mi yapıldı.

Körfez Ticaret Odası sosyal sorumlu-
luk çalışmaları kapsamında etkinlikler 
düzenlemeye devam ediyor. KTO son 
olarak İstanbul Aydın Üniversitesi 
öğretim üyesi, İstanbul Aydın üniversi-
tesi Öğretim üyesi, Yazdığı kitaplarla 
adından söz ettiren, Türk akademis-
yen, ekonomist ve Yakın Çağ siyasi 
tarihi uzmanı Ramazan Kurtoğlu’nu 
ağırladı.

Salon Dolup taştı
Körfez Ticaret Odası sosyal sorumluluk 
çalışmaları kapsamında meclis salonunda 
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi 
Ramazan Kurtoğlu’nu ağırladı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Meclis 
Başkanı Güngör Ayhan başta olmak üzere,  
yönetim kurulu, meclis, komite ve çok 
sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen program-
da açılış konuşması yapan Körfez Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 
‘’ Biliyorsunuz Bugün odamızda çok değerli 
bir isim olan İstanbul Aydın üniversitesi 
Öğretim üyesi Sayın Ramazan Kurtoğlu’nu 
ağırlıyoruz. Kendisi Yazdığı kitaplarla 
adından söz ettiren, Türk akademisyen, 
ekonomist ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı 
olup bugün bizlere ‘’Küresel Ekonomide 
Para Konulu’’ bir seminer verecek. Körfez 
Ticaret Odası olarak odamızda böyle güçlü 
bir ismi ağırlamanın mutluluğunu yaşadığı-
mızı belirterek bizlerle paylaşacağı kıymetli 
bilgiler için Sayın Ramazan Kurtoğlu’na 
şimdiden odamız adına teşekkürlerimi 
sunuyor, gerçekleştireceğimiz seminerimi-
zin hayırlara vesile olmasını temenni ediyo-
rum’’ dedi.
Tarihten Ders Çıkarmalıyız
Ramazan Kurtoğlu katılımcılara yenidünya 
düzeni, küresel hegemonya, küresel ekono-
mi gibi konulara değindi. Tarihten ders 
çıkarılmasının önemine işaret eden Yrd. 
Doç. Dr. Kurtoğlu, “Siyasetin ve ekonominin 
toplumsal olayların laboratuvarı tarihtir. 
Hiçbirimiz tarih şuursuzluğuna düşmek 
durumunda olmayacağız. En büyük 
şuursuzluk, tarih şuursuzluğudur. En 
tehlikelisi olan da budur” ifadelerini kullan-
dı. 
Kurtoğlu Kitaplarını İmzaladı
Verimli geçen program sonrasında Rama-
zan Kurtoğlu’na yapılan plaket takdimi 
yapıldı. Sonrasında ise katılımcılar Rama-
zan Kurtoğlu kitaplarını imzalatarak hatıra 
fotoğrafı çekildiler. Ramazan Kurtoğlu 
yönetim kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk’e ev sahiplikleri için teşekkür 
ederek bundan sonraki süreçte de ne 
zaman davet ederseniz seve seve geleceği-
ni ifade etti
ni iletti. 

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu 
üyeleri Engelliler Haftası kapsamında 
ziyarette bulundukları Körfez Engelli-
ler Derneğinin en büyük sıkıntıların-
dan birinin tartılamamak olduğunu 
söyleyince oda yönetimi harekete 
geçerek kendi üyesine engellilerin 
tartılabildiği tartı yaptırdı.
Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri 
Engelliler Haftası kapsamında ziyarette 
bulundukları Körfez Engelliler Derneğinin 
en büyük sıkıntılarından birinin tartılama-
mak olduğunu söyleyince oda yönetimi 
harekete geçerek kendi üyesine engellilerin 
tartılabildiği tartı yaptırdı. Tartının telimi 
sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Hastaneler dâhil hiçbir yerde tartılamı-
yorduk

Dernek üyeleri, muayene için hastaneye 
gittiklerinde kilolarının sorulduğunu ama 
hastaneler dahil hiçbir yerde sakat araba-
sıyla çıkıp tartılabilecekleri terazi olmadığı-
nı belirterek, “Tartıya çıkıp kilomuzu ölçemi-
yorduk, bazen odun ve benzeri malzemele-
rin tartıldığı kantarlarla çözüm bulmaya 
çalışıyorduk. Bu da sağlıklı olmuyor ve her 
zaman kantar bulamıyorsun. Kilomuz net 
bilinmeyince de uygulanacak tedavi ve en 
önemli sorunumuz olan diyet konusunda 
tam teşhis yapılamıyordu. Biz de bu sorunu-
muzu Körfez Ticaret Odası Başkanı ve 
yönetimine ilettik” dediler.

Öztürk ‘’ Kendi Üyemiz Üretti’’

Tartının teslimi sırasında konuşan Körfez 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Öztürk hem engelli vatandaşlarımı-
zın sorununa çözüm bulabildiğimiz için çok 
mutluyuz hem de bu tartıyı oda üyemizin 
yapmış olmasından dolayı çok gururluyuz. 
Durulsan firma sahibi Recep Durul’a 
konuyu açtığımızda, hemen istenen terazi-
yi projelendirdi ve 15 günlük çalışma ile 
yaparak derneğe teslim etti kendisine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz, Kocaeli’nde bir 
ilk olan terazi ile derneğin 560 üyesi her 
gün tartılıp, diyetlerini belirleme ve doktora 
giderek tedavilerini yönlendirme imkânına 
kavuşmuş olacaklar’’ dedi.

Öztürk ve Yönetimine Teşekkür

Yapılan tartının teslimi sırasında sevincini 
paylaşan dernek Başkanı Nuri Bostan ile 
Yardımcısı Şahin Çağlayan ‘’20 yıldır ilk 
defa tartıldık, normal insanlar için küçük 
olan durumlar bizler için büyük sorunlar 
olabiliyor bu sorunumuza çözüm buldukları 
için Körfez Ticaret Odası’na teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz’’ dedi.

Körfez Ticaret Odası
Canan Dağdeviren’i Ağırladı

Körfez Ticaret Odası
Ramazan Kurtoğlu

Semineri
Körfez Ticaret Odası’ndan

Örnek Davranış
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TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu Ziyaret Edildi

Körfez Ticaret Odası’ndan
Vali AKSOY Ziyareti

5 Nisan’da seçimini tamamlayan Körfez Ticaret Odası yönetim 
kurulu ve meclis üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni 
ziyaret etti. Recep Öztürk KTO Başkanı olarak TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ilk ziyaretini yaptı.

5 Nisan’da seçimlerini tamamlayan Körfez Ticaret Odası’nda yönetim 
ve meclis divanı oluşturuldu. Yoğun bir döneme giren KTO bir yandan 
ziyaretçilerini ağırlıyor öte yandan da ziyaretler gerçekleştiriyor. Seçim 
sonrası TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
eden KTO Başkanı Recep Öztürk, meclis başkanı Güngör Ayhan, 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri samimi bir havada gerçekleşen 
ziyarette 2018-2019 dönemi projelerinden bahsetti.
Öztürk ve Ekibini Kutladı
Körfezli konuklarını makamında ağırlayan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcık-
lıoğlu, başkan seçilen Recep Öztürk ve ekibini kutladı. Hisarcıklıoğlu, 
“Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Göreviniz hem bölgenize hem 
ülkemize hayrılar getirsin. Başarılı çalışmalar yapacağınıza eminim. 
Güçlü bir meclis, geç ve dinamik bir yönetim kuruluyla karşılaşmak 
beni son derece mutlu etti” dedi.

Körfez Ticaret Odası’ndan
İbrahim Karaosmanoğlu Ziyareti

Körfez Ticaret Odası’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
seçimle göreve gelen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu, meclis divanı ve meclis 
üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğ-
lu’nu ziyaret etti.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu, meclis divanı ve meclis üyeleri ile 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu 
ziyaret etti. Yönetim ve meclis üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti-
rilen ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu 
başkan yardımcısı Abdullah Susam, yönetim kurulu üyeleri İlker Can 
Dönmez, Mustafa Gülcan, Hamza Küpeli, Mehmet Gümüş, Ahmet Kırcı, 
Fatih Fidan, meclis başkan yardımcısı Rıfat Bekir Bekiroğlu, meclis 
üyesi Fikri Yaşar Koşan, Ramazan Öztürk, Hasan Demitaş, Ahmet Kaya, 
Yücel Öztürk ve genel sekreter Kenan Mintaş katılım sağladı.

Başkan Karaosmanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ‘’Kocaeli ve 
özellikle Körfez bölgesinin, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerin-
den biri olduğunu belirterek İş adamlarımız, sanayicilerimiz, Kocaeli’ni 
her zaman daha ileriye, daha iyiye taşıyorlar bizlerde gereken işbirliği-
ni ortaya koyuyoruz’’ dedi.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Oda çalışmaları ve körfez sorunlarının konuşulduğu ziyarette Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı 
olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Ticaret Odalarının, 
bulunduğu ilin dinamikleri açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade 
eden Vali Aksoy Kocaeli’nin de ticaret ve sanayi şehir olduğunu hatırlatarak bundan 
sonra ilimizdeki ticaretin gelişmesi için el birliği içerisinde çalışılması gerekliliğini vurgu-
ladı. KTO Başkanı Recep Öztürk ise kabullerinden dolayı Vali Aksoy’a teşekkür ederek, 
bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Körfez Ticaret Odası’ndan
Cumhuriyet Başsavcısı’na Ziyaret

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis divanı ile birlikte Kocaeli 
Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kurum ziyaretlerine devam eden Körfez Ticaret Odası yönetimi ve meclis divanı son 
olarak Başsavcı Kurt’un misafiri oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis 
Başkanı Güngör Ayhan, meclis başkan yardımcısı Rıfat Bekir Bekiroğlu, yönetim kurulu 
üyesi Mehmet Gümüş, ve meclis divanı katibi Kutlu Soner Kayalı’nın katıldı. Ziyarette, 
Kurt`a Körfez Ticaret Odası’nın çalışmaları ve projeleri hakkında  bilgilendirmede 
bulunan KTO Başkanı Recep Öztürk Kurt’a misafirperverliği için teşekkür etti. Cumhuri-
yet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Başkan Öztürk ve yöneticilerine nezaketlerinden dolayı 
teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi ziyaret toplu çekilen fotoğraf ile son 
buldu.

Körfez Ticaret Odası’ndan
 İsmail Baran’a Ziyaret

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu ve 
meclis üyeleri Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret 
ettiler.
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret ettiler. Kalabalık bir 
grup ve Sohbet ortamı içinde gerçekleşen ziyaret sırasında, Körfez Ticaret Odası’nın ve 
Körfez Belediyesi’nin ortak projeleri ve Körfez ilçe sorunları konuşuldu. Körfez Belediye 
Başkanı İsmail Baran ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘’ Yeni görevinizde 
başarılar dilerim. Ticaret odasını ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde layıkıyla temsil edece-
ğinize inancım tam. Önemli ve meşakkatli bir görev üstlendiniz Körfez Ticaret Odası 
ilçemizin en etkili sivil toplum kuruluşlarından biridir. Körfez ilçelimizin gelişmesi ve 
kalkınması için ortak çalışmalarda bulunmaya hazırız’’ dedi. Başkanı Recep Öztürk’te 
Baran’a iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

“Ticareti Geliştireceğiz.”
KTO Başkanı Recep Öztürk ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Körfezimiz ve kendi ilçemiz 
için gereken gelişmeleri en yakın şekilde takip edip tacirlerimizin en uygun şekilde ticaretini gelişti-
rebilmek için yapılması gerekenleri yapmak için arkadaşlarımızla beraber talip olduk. Bu konuda 
da en büyük destekçimiz sizsiniz’’ 

“İlimiz ve İlçemiz İçin Hizmete Hazırız.”
Ziyarette yönetim kurulu adına konuşan Başkan Recep Öztürk ‘’Bugüne kadar olduğu gibi, bugün-
den sonra da Büyükşehir ile birlikte ilimiz ve ilçemiz için her türlü ortak çalışmalara hazırız, 
yönetim ve meclis üyelerimiz ile birlikte ilçemiz ve ilimiz için elimizden gelen çabayı bundan sonra-
ki süreçte göstereceğiz’’ dedi.
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Körfez Ticaret Odası’nda
Üyeler Kendilerini ve Firmalarını Tanıttı

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen üye tanıtımları kısmında Zeren 
Filtre, Safir Koleji, Durulsan Makine, Hasan Yılmaz Güncel Sigorta, Celil Mızrak İmren Süt Ürünleri, Özel Körfezim 
Kurumları, İŞKAR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı, Bilal Tomba firmalarını tanıttı.

İlk olarak firma tanıtımını yapan Safir Koleji okul müdürü Mehmet Çuhadar Safir 
Koleji ile ilgili firma tanıtımında 36 aylıktan Lise son sınıfa kadar eğitim veren 
bir kurum olduklarını ve 10 yıl içinde 81 ilde faaliyet gösteren bir kurum haline 
geleceklerini hedeflerinin 1200 kişilik bir öğrenci kapasitesine ulaşmak olduğu-
nu söyledi. 

Zeren Filtre işletme yöneticisi Berk Zeren özellikle filtre pres, filtre pres bezi, 
filtre pres plakası ve aksesuar alanında uzman bir firma olduklarını ve endüstri-
nin her alanında çevre kirliliğini önlemek adına tüm kuruluşlara yardımcı olan 
bir firma olduklarından bahsetti.

İŞKAR Firma Sahibi Ayhan Karataş firma tanıtımında söz alarak ‘’İnsanın ve çevrenin korunmasına katkıda 
bulunmak için 11.01.2018 tarihinde İşkar’ı kurarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmetle-
rini vermeye başladık. İşkar olarak Merkez Kocaeli ve Sakarya şubemiz olmak üzere 2 ilde hizmet vermekte-
yiz. Merkezimiz I. Bölge Müdürlüğü kapsamında; Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İllerinde 
hizmet verebilmektedir. Merkezimizde 19 başarılı mühendis kadromuz ile 152 firmaya hizmetlerimize 
devam etmekteyiz’’ dedi.

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısı fima tanıtımları kapsamında İmren süt firma sahibi Celil 
Mızrak ‘’çevre köylerden tedarik ettiğimiz süt makinelerde el değmeden işlenerek yoğurt, 
ayran, tereyağ, peynir ve kaymak üretimi yapılmaktadır, gıda yönetmeliklerine uygun olarak 
üretilen ürünler Kocaeli’nin çeşitli ilçelerindeki farklı satış noktalarından tüketiciye sunulmakta-
dır’’ dedi.

Üye tanıtımında söz alan Durulsan firma sahibi Recep Durulsan 2005 yılına kadar 
yurtiçinde faaliyet gösteren bir firma iken, 2005’ten sonra yurtdışına açıldıklarını,  
oto gaz sistemleri, dökme gaz sistemleri enerji sektöründe LPG tüp dolumu ve 
kantarlar ürettiklerini toplamda 62 personel istihdam eden Durulsan Makinada 15 
mühendis 22 beyaz yaka ve üretim çalışanlarının olduğunu söyledi. 

Firma tanıtımları kısmında kürsüye çıkan Bilal Tomba hava ve su tabancaları ile 
2015 yılında Tomba markası ile bilgi birikimi ve deneyimi ile sektöre giriş yaptığını, 
doğru ve kaliteli ürünler sunmayı ilke edindiklerini ve müşterilerine sundukları 
profesyonel çözümlerle alanlarında çok iddialı olduklarını vurgulayarak bundan 
sonraki süreçte de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceklerini anlattı.

10. Komite Üyesi Hasan Yılmaz Firma Tanıtımı kısmında ‘’Güncel Sigorta Aracılık hizmetleri 
Mayıs 1998’de kurulmuş olup sektörde Ak Sigorta Acentesi olarak faaliyet göstermeye başla-
mış ve Mart 1998 tarihinde Groupama sigorta acentesi olarak ticari hayatına devam etmiştir. 
Sektördeki rekabeti de dikkate alarak, sigortalılarımıza daha fazla alternatif sunabilmek adına  
Mayıs/2010 tarihinde Groupama Sigorta acenteliğimize ek olarak Ergo Sigorta ve Sbn Sigorta 
ile acentelik sözleşmesi yaparak üç büyük sigorta şirketinin Yetkili acenteliğini sürdürmeye 
devam etmekteyiz’’ dedi. 

Özel Körfez’im Okul müdürü Özel Körfez'im Eğitim Kurumları Okul Müdürü Eyüp Sultan Keskin’ ’Anasınıfından 
başlayarak çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlamayı amaç edinen Özel Körfezim Eğitim Kurumları, 
eğitim-öğretim sektörünün gerektirdiği her türlü teknolojik imkânı öğrencilerinin hizmetine sunmanın kararlılı-
ğı içindedir. Okulumuz Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet ve demokrasiyi özümsemiş, çevre ile iletişim ve 
etkileşim içerisinde, kurucu, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar arasında ahengi sağlayan, iyi 
ilişkiler kuran, hoşgörülü, anlayışlı, geniş görüş açısına sahip kısaca Toplam Kalite Yönetimi modelini uygula-
mayı hedefliyoruz’’ dedi. Ardından Özel Körfezim okullarının tanıtım filmi meclis üyelerine izlettirildi

Safir Koleji Körfez

İmren Süt Ürünleri

İŞKAR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Zeren Filtre

Durulsan Makine

Özel Körfezim Eğitim Kurumları

Bilal Tomba Hava ve Su Tabancaları

Güncel Sigorta



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

Körfezli DURULSAN
6 kıtada ihracat yapıyor.
Körfez’de doğan ve kısa sürede tüm dünyaya ihracat yapan bir firma haline gelen 
DURULSAN’ın yönetim kurulu başkanı Recep Durul, Körfez Vizyon Dergisi editörlerinin 
sorularını yanıtladı. Merak edilen soruları cevaplayan Recep Durul hedeflerini anlattı. 
Sıfırdan başlayıp ihracat yapan dev bir firma olmayı başaran Körfezimizin gururu 
DURULSAN, önümüzdeki süreçte yeni yatırımlara imza atacak  

Şirketiniz DURULSAN hakkında bilgi verebilir misiniz?
LPG Sektöründe faaliyet gösteren bir firmada 9 yıl çalıştıktan sonra 1995 yılında Durulsan Makine şirketini kurduk.  Durulsan olarak LPG dolum makine ve 
ekipmanları üretimi yapıyoruz. Şirketimizde 15’i mühendis toplamda 65 kişi çalışıyor. Makine parkımızda 20 adet CNC torna 4 adet işlem merkezi makinesi 
2 adet lazer kesme makinesi 3 adet abkant büküm ve form makinesi elektro statik boyama fırını ve üretimle ilgili pek çok makine bulunuyor.
DURULSAN’ın hizmet verdiği alanlar neler?
2005 yılına kadar yurtiçinde faaliyet gösteren bir firma iken, 2005’ten sonra yurtdışına açıldık.  Oto gaz sistemleri, dökme gaz sistemleri enerji sektöründe 
LPG tüp dolumu ve kantarlar ürettiklerini uluslararası bütün sertifikalara sahibiz. Kendi markamızla Avrupa birliğindeki bütün ülkelere ve tüm dünya ülkeleri-
ne ürünlerimizi satabiliyoruz.

DURULSAN olarak hedeflerinizden bahseder misiniz? 
10 yıl sonra akaryakıt pompası üretimine başlamak 2023 yılı itibari ile 50 ülkeye ulaşmak ve 20 distribütörlük oluşturmak, yeni coğrafyalarda yeni müşteri 
portföyü oluşturmak, bayi zincirimizi artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam eden her yıl yeni ürünler yaparak piyasadaki payımızı 
biraz daha arttırmak en büyük hedefimiz.
ARGE Merkezi
Bunun dışında Kocaeli Üniversitesinden firmamıza gelen bir ekiple burada bir ARGE merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız ve toplantı-
larımız devam ediyor KOSGEB ve MARKA ile işbirliği içindeyiz. Ürünlerin millîleştirilmesi ile ilgili ne gibi destekler alacağımızla ilgili çalışmalarımız sürdürüyo-
ruz. Bizim için durmak yok. Yakın zamanda şirket anayasamızı da oluşturarak bu hedeflere ulaşmada bir adım daha atmış olacağız.

“Şirket Anayasası” ne demek? 
Devlet anayasası gibi, devletlerin anayasası olduğu gibi şirketlerin de anayasası olması gerektiğini düşünüyorum. Tabi buradaki önemli nokta bu anayasanın 
şirket faaliyetlerini sınırlandıran katı kurallar olarak değil, ilişkileri düzenleyen ve şirketin uzun ömürlü olmasını sağlayan esaslar olarak düşünülmesi gerekti-
ği.  Bu nedenle amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturmayı, iş ve görev tanımlarını yapıp yazılı hale getirmeyi, iç yönetmelikleri oluşturmayı, etki ve sorumlu-
lukları dağıtarak profesyonel bir yönetime geçmenin gerekliliği düşünerek şirket anayasamızı oluşturuyoruz.
İthalat ve ihracat alanındaki çalışmalarınızdan bahseder misiz?
2018 yılı itibari ile yaklaşık 35 ülkeye ihracat yaptık Latin Amerika, Afrika, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere toplamda 6 kıtaya ulaştık. 
Şili, Peru, Irak, Kenya Nijerya ve İngiltere’de distribütörlerimiz var
İhracat yapmak isteyen üyelere tavsiyeleriniz nelerdir?
Ticaret eğitimi almasının en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Bu alanda yazılmış pek çok kitap var ben Ahmet Şerif İzgören’in kitaplarını bu anlamda 
önerebilirim. Bunun dışında sizin de Körfez Ticaret Odası olarak bu alanda verdiğiniz pek çok eğitim var. Üyelerin bu eğitimlerden yararlanarak bu bilince 
erişmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ticaret yapan kişilerin büyümesinin önündeki en büyük engelin,  parayı kullanmayı bilmemesi olduğunu ve bu bilince 
ulaşmanın eğitim ve okumaktan geçtiğini düşünüyorum.

O yüzden yabancı dil ihracata ilk başladığımız yıllarda tercümanlarla birlikte yurt dışına çıkıyorduk. Zamanla eksiklerimizi görerek ve tamamlayarak bu süreci 
doğru değerlendirdik, Şuan kendimizi ve firmamızı en iyi şekilde yurtdışında temsil etme noktasına geldik. Bu arada en önemli nokta doğru ekip arkadaşlarını-
zın olması Durulsan da çalışan herkes yurtdışında bizi en iyi şekilde temsil edecek yeterlilikte kişilerdir.

Bunun Dışında en önemli noktalardan birinin de fuarlara katılmak olduğunu düşünüyorum. Durulsan olarak biz her yıl 8-10 fuara katılıyoruz.  Fuarlara katılma-
nın “ilgili talebi” doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkânı verdiği bu sayede de hem satış hem tanıtım açısından önemli kazanımlar elde 
edilmesini sağladığını düşünüyorum. Fuarlar üretmekte olduğumuz ekipman ve sistemlerin  performans, fiyat, kalite hizmet açısından üstünlüklerini ortaya 
koymak için önemli bir fırsat, bu açıdan da fuarları önemsiyoruz. 

Bunların dışında firma tanıtımının ve güçlü web sitesinin çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda 22 web sitesi açarak dış ülkelerde daha 
iyi tanınmaya çalışıyoruz. Durulsan olarak sosyal medyada da çok aktif olduğumuzu söyleyebilirim.  

Odamızla müşterek projelerde yer aldınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Körfez Ticaret Odası’nın Engelliler Derneği’ne gerçekleştirmiş olduğu ziyarette, engellilerin en büyük sorununu ortadan kaldırdık. Çoğumuz için hayata dair 
çok basit bir ayrıntı ama engelli vatandaşlarımız için önemli bir detaydı bu. Fiziki durumları nedeniyle bir basküle çıkıp tartılamayan engelliler bizden yardım 
istedi. Ziyaret sonrası bu sorunun çözülmesi için neler yapılabileceği konuşulurken bu tartının üretici bir firma olarak bizim tarafımızdan yapılabileceği 
konuşulmuş. Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Baki Susam tarafından aranarak bu tartının bizim firmamız tarafından yapılıp yapılmayacağı soruldu. Ben de 
firma olarak bu tartıyı yapabileceğimi söyledim ve süreci başlattık. Yaklaşık 20 günün sonunda kendi fabrikamızda projelendirip, imal ettiğimiz hassas terazi 
ile engelli vatandaşlarımızın bu sorununu giderdik. Ticaret Odası yöneticileri ile birlikte engelliler derneğine teslimini gerçekleştirdik. Böyle bir projede yer 
almaktan son derece memnun oldum.
Son olarak Körfez Vizyon okuyucularına vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Bu dünyada herkese yetecek kadar iş var yeter ki yapacağınız işi en iyi şekilde yapmaya gayret edin. Bu gayreti sevmediğiniz bir işte kullanmayın. İhtiyacınız 
olan tek şey hayallerinizin gerçekleşebileceğine inanmaktır. Bilişim sektörünü cağımız teknolojisini yakalamak ve işimizde bu argümanları kullanmak çok 
önemli. Uluslar arası ticaretin olmasa olmazı yabancı dil. Mutlaka en az bir yabancı dil öğrenmeye gayret edelim…

Recep Durul Kimdir?
1964 yılında Ağrı’da dünyaya geldim. İlkokul mezunu evli ve 3 kız babasıyım. Çalışma hayatım ilkokul çağlarında başladı o günkü şartlarımızın elverişsiz 
olması bizi çalışmaya mecbur kıldı.
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Körfez Ticaret Odası’ndan
Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürü Ziyareti

Körfez Ticaret Odası’dan
İl Emniyet Müdürü Ziyareti

Körfez Ticaret Odası’ndan
Başkent Çıkarması

Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerden sonra bir yandan misafirleri-
ni ağırlamaya bir yandan da ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda son olarak Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez İlçe 
Emniyet Müdürü Yusuf Aydın’a Ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette Körfez İlçe’nin büyük kurumlarının birlik ve beraberlik için 
çalışmaları gerekliği vurgulandı. İlk olarak Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’a 
yapılan ziyarette Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can Recep Öztürk ve ekibine 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyerette konuşan Can ‘’ şimdiye kadar olduğu gibi 
şimdiden sonrada Körfez Ticaret Odamızla işbirliği içinde çalışacağız’’ dedi.

Körfez Kaymakamlığı’nın ardından Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın’a bir ziyaret 
gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası ekibi İlçe emniyeti ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın ‘’ İlçemizin en önemli kurumlarından biri olan 
Körfez Ticaret Odası ilçemiz için önemli bir değerdir ve pek çok önemli çalışmalara 
adım atmıştır. Yeni yönetime görevlerinde başarılar diliyorum’’ dedi.

Ziyarette konuşan KTO Başkanı Öztürk KTO, "Körfez Ticaret Odası 
olarak bölgemizin ekonomik ve sosyal bakımdan gelişebilmesine 
yönelik tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu anlayış doğrul-
tusunda Körfez Ticaret Odası olarak, her zaman Emniyet Müdürlüğü-
müzün yanında yer alarak, çalışmalarınıza destek olacağız." dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizci ise ‘’Körfez 
ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı bakımından, sanayisi bakımın-
dan çok önemli bir ilçemiz Körfez Ticaret Odası ilimizin önde gelen 
sivil toplum kuruluşlarından biri’ ’diyerek ziyaretten için teşekkürleri-
ni iletti.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı ve meclis üyeleri 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, 
yönetim kurulu başkan yardımcısı Abdullah Baki Susam ve Veysel Şenol, meclis 
başkan yardımcısı Bilal Atak Yönetim Kurulu üyeleri İlker Can Dönmez, Fatih 
Fidan, Mehmet Gümüş,  Meclis Kâtibi Kutlu Soner Kayalı ve meclis üyeleri ile 
Ankara’ya çıkartma yaptı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette KTO Başkanı Recep Öztürk’ten 
Oda’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Ticaret 
Odası’nın kentin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Gelen her misafirle ayrı ayrı 
ilgilenen Işık, “Körfez Ticaret Odamıza yeni dönem çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Güzel projeler hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum dedi.

Yaklaşık bir buçuk saat gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a 
Odanın mevcut ve gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran Recep Öztürk, 
Körfez’in ticaret hacminin daha da arttırılması adına hayata geçirdikleri projelere 
büyük önem verdiklerini ifade ederek, ilçemize bir araç muayene istasyonu 
kazandırılması, Gümrük laboratuvarı, K Belgelerinin Körfez Ticaret Odası’ndan 
verilmesi gibi pek çok konu Başbakan yardımcısı Fikri Işık’a iletti. Başbakan 
yardımcısı Fikri Işık’a günün anısına Hereke halısı takdim edildi.

 Başbakan yardımcısı Fikri Işık Ziyareti öncesinde Anıtkabir ziyareti ve sonrasında 
pembe Köşk Ziyaretleri gerçekleştirildi. Anıtkabir ziyareti ile Atanın huzuruna 
çıkılırken pembe köşk ziyaretinde ise tarihe tanıklık edildi. Başbakanlıktan görev-
lendiren iki kişi bu gezilerde KTO heyetine eşlik ederek, geçmiş tarih ve Atatürk 
ile ilgili pek çok bilgi KTO heyetine detaylı olarak anlatıldı.


