






Dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan 
koronavirüs  salgını  borsalardan petrol 
fiyatlarına, faiz oranlarından altına kadar tüm 
piyasaları derinden etkiledi.

İş dünyasından ve üyelerimizden isteğimiz; 
koronavirüs sebebiyle dünyada oluşan yeni 
üretim koşullarına hızla adapte olmanız, 
işlerinizi aksatmayacak şekilde yurt dışı 
temaslarınızı, yurt dışındaki tedarikçi ve 
müşterilerinizle sürekli iletişim halinde, en 
uygun seviyede tutup, optimize etmenizdir.

Teknolojiyi bu süreçte aktif bir şekilde

Koronavirüsten dolayı ortaya çıkan süreci 
yakından izleyip işlerinize yönelik önlemlerinizi 
de buna göre almanız gerekmektedir. Kocaeli iş 
dünyası olarak bu zorlu dönemde sorunların 
değil, çözümün bir parçası olmaya kararlı 
olduğumuzu ve Körfez Ticaret Odası olarak bu 
süreçte tüm üyelerimizin yanında
olduğumuzun bilinmesini isteriz.

kullanmanız, risk analizlerini iyi yapmanız. 

Dünya ekonomilerinde çok sert bir şekilde frene 
basıldı.Üretim, turizm, dış ticaret ve taşımacılık 
başta olmak üzere tüm sektörler en üst düzeyde 
süreçten etkilendi.

KÖRFEZ TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI

GÜNGÖR AYHAN
KTO’DA ŞUBAT AYI MECLİS

TOPLANTISI YAPILDI
Körfez T�caret Odası Yönet�m�, Şubat Ayı mecl�s toplantısını gerçekleşt�rd�. İst�klal Marşı'nın 
okunmasının ardından Yönet�m Kurulu Başkanı Recep Öztürk Ocak Ayı faal�yetler� �le �lg�l� mecl�s 
üyeler�n� b�lg�lend�rd�.
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DEĞERLİ KÖRFEZ  VİZYON OKUYUCULARI,

ÖZTÜRK “KOMİTELERİMİZDEN 2020'DE 

Toplantılara katılımlarınız b�zler�n çalışmasında 
çok öneml� olduğunu özell�kle vurgulamak 
�st�yoruz. bunun dışında kom�teler�m�zden, öner�, 
mecl�sler�m�zde üye tanıtımları ve kom�te 
sunumları çalışmalarını da 2020 yılında da bekl�yor 
olacağımızı b�lmen�z� �ster�z. Ana gündem 
maddem�z olan üye z�yaretler� konusunda bu yıl da 
çok ver�ml� çalışmalar gerçekleşt�receğ�n�ze ve bu 
z�yaretlerden öneml� ver�ler elde edeceğ�m�ze 
� n a n ı y o r u z .  B u  a y  � t � b a r �  � l e  k o m � t e 
toplantılarınızda s�zlerden z�yaret planlamalarınızı 

Şubat Ayı mecl�s konuşmasında kom�te üyeler�ne 
seslenen Körfez T�caret Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Recep Öztürk ‘’Şubat Ayı kom�te 
toplantılarımızı da dün �t�bar� �le gerçekleşt�rmeye 
başladık.

BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜK

Körfez T�caret Odası mecl�s toplantılarının her 
gündem�nde yer alan kom�te sunumları ve firma 
tanıtımları Şubat ayı’nda da mecl�s�nde de devam 
ett�. Kom�te sunumlarında kürsüye çıkan 12. 
Kom�te üyes� Murat Çet�nkaya Bankaların t�car� 
müşter�lerden aldığı ücretler�n bel�rlenmes�ne 
�l�şk�n usul ve esaslar tebl�ğ� hakkında 15. Kom�te 
Başkanı Ayşe Hacet Aşar 20 Şubat 2020 tar�h�nde 
yürürlüğe g�ren ve �nşaat sektörünü �lg�lend�ren 
yasa tasarısı hakkında b�lg�lend�rme sunumu 
gerçekleşt�rd�ler.
Program sonrasında �se FZK Danışmanlık firması 
Yönet�m Danışmanı Zehra Korucuoğlu a�le 
ş�rketler�nde kurumsallaşma konulu b�r sem�ner 
gerçekleşt�rd�.

yapmanızı bekl�yor olacağız. Geçen seneye göre 
çok daha s�steml� b�r şek�lde �lerleteceğ�m�z üye 
z�yaretler�m�z  ‘’üye sorunları ve üye beklent�ler�n� 
en �y� şek�lde anal�z etmek’’ ve sürdürüleb�l�r odaklı 
olarak gerçekleşecek. Böylel�kle hem üyeler�m�ze 
daha fazla dokunacak hem de h�zmet kal�tem�z� bu 
noktada daha da �y�leşt�rm�ş olacağız. Z�yaret 
planlamalarınız sonrası z�yaret randevularınız 
odamız tarafından alınacak ve odamızdan b�r 
personel�m�z bu z�yaretlerde s�zlere eşl�k ederek 
hem z�yaretlerde konuşulan konuları not alacak 
hem de oda anket�m�z� onl�ne olarak z�yaret 
esnasında doldurtmuş olacak’ ’ded�. Ş�md�den 
yapacağınız z�yaretler ve odamıza sunacağınız 
ka tk ı l a r  � ç �n  yöne t �m kuru lumuz  ad ına 
teşekkürler�m�z� sunuyoruz.

KOMİTE SUNUMLARI VE
FİRMA TANITIMLARI YAPILDI

KTO Başkanı Öztürk Şubat Ayı Faal�yetler�n� 
Anlattı

Em�n adımlar �le her geçen yıl kend�n� büyüten 
Göçmen Börekç�s� Amer�ka’dan sonra İng�ltere’ye 
de şube açarak bu lezzet� İng�ltere �le de tanıştırdı.

Son olarak dondurulmuş börek p�yasasına da g�ren 
Göçmen Börek marketler�n dondurulmuş ürün 
reyonlarında yer�n� aldı.

2004 yılında Körfez �lçes�nde küçük b�r dükkân �le 
h�zmete başlayan Göçmen Börekç�s� b�rçok �lde 
bay�s� bulunan ve şube açan b�r �şletme hal�ne geld�.

Körfez �lçes�n�n hatta Kocael�’n�n gurur kaynağı 
hal�ne gelen Göçmen Börekç�s�n�n ülkem�zde 
b�rçok �lde şubeler� olan b�r marka hal�ne gel�ş�n� 
hep b�rl�kte �zled�k. 

2004 yılında Körfezde küçük b�r dükkan da başlayan 
serüven�m�z bugün ülke genel�ne ulaşmıştır. 
Anneler�m�z�n el�nden çıkan börekler bugün tüm 
Türk�ye tarafından sev�lerek yenmekted�r. Göçmen 
Börekç�s�n�n en büyük özell�ğ� böreğ�m�z�n hafif 
olmasıdır. Börekle �lg�l� �nsanların akıllarına 
kazınan ağır yağ kokusunu ve m�de yanmasını 
GÖÇMEN BÖREĞİ �le beraber tamamen kaldırdık. 
Börekler�m�z fabr�kasyon mak�ne s�stem�yle değ�l 
t a m a m e n  E V H A N I M L A R I ’ n ı n  e l � n d e n 
çıkmaktadır. Bu yüzden müşter�ler�m�z yıllardır 
gönül rahatlığıyla anneler�n�n el�nden g�b� olan 
börekler�m�z� yemekted�rler. Kocael�-Körfez de 
3500 m² kapalı alanda üret�len börekler�m�z Kocael� 
başta olmak üzere Sakarya, İstanbul, Bursa, Ankara, 
Bolu, Çanakkale, İzm�r, Karabük, Tek�rdağ, Antalya 
ve Suud� Arab�stan bay�ler�m�z aracılığıyla 
müşter�ler�m�ze ulaşmaktadır. Ülke genel�nde 70‘� 
aşkın bay�s�yle büyümekted�r.

KÖRFEZ’DEN İNGİLTERE’YE ,

UZANAN LEZZET
GÖÇMEN BÖREKÇİSİ’NDEN
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