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 VİZYONUMUZ
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz;
Sürekli gelişen kurumsal yapımızla, hizmet kalitesini dünya standartlarının
üzerine çıkartarak üyelerine ve topluma en üst düzeyde değer ve katkı sağlayan,
ticaret ve sanayi sektörünün bölgemizde en güvenilir sesi olarak görev alan
kurum olmaktır.

 MiSYONUMUZ
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz;
Bölgemizde ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine
katkıda bulunmak, meslek ahlakını koruyarak girişimciler arası dayanışmayı
sağlamak, global yenilikleri tüm paydaşlarımıza zamanında iletmek,Ulaşmış
olduğumuz kalite seviyesinin sürdürülebilir olmasını ve ilerlemesini sağlamak.
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kALİTE POLİTİKAMIZ
‘Üye istek ve beklentileri doğrultusunda kanun ve mevzuatların
belirlediği şartlarda ve standartlarda hizmet sunmak, üye tatminini
sağlamak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek’ odamızın
temel politikasıdır.

Bu doğrultuda;
 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine
getiririz.
 Süreçlerimizi sürekli kontrol eder, ölçer, hedefler koyar ve iyileştiririz.
 Çalışanlarımızı bilinçlendiririz.
 Üye odaklı hizmet veririz.
 Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda altyapı ve
kaynaklarımızı geliştiririz.
 İlçemizin kalkınması ve güçlenmesi yolunda; meslek ahlakını, disiplini ve
dayanışmayı korumaya ve geliştirmeye, ticaret ve sanayinin kamu yararına
uygun olarak gelişmesine çalışırız.
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ÖNSÖZ

Rekabetin oldukça önemli olduğu günümüz ekonomisinde birer işletme sahip olarak hepimiz
pek çok gelişme ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu gelişmeler lehimize olabileceği gibi
aleyhimize de sonuçlanabilmektedir. Teknoloji de ve sanayide görülen bu hızlı değişim
işletme sahiplerini günün koşullarına uygun hareket etmeye zorlamaktadır. Bu ortamda
sorunların doğru bir şekilde tespit edilebilmesi ve raporlar halinde ortak bir zeminde
paylaşılması ve geleceğe yönelik değerlendirmelerin bu raporlar göz önüne alınarak yapılması
önem arz etmektedir.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üyelerimizin
sorunlarının tespit edilmesi ve bunların kamuoyuyla paylaşılması konusunda sürekli
çalışmalar yapmaktayız. Üyelerimizin sesi olan gazetemiz, yeni güncellenen internet sitemiz
ile yayınlanan bu rapor ile birlikte başlayan araştırma raporlarımız bunun bir göstergesidir.
Faaliyet alanımız olan Devrek ve Gökçebey ilçelerinde perakende ticaret ve hizmet
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endüstrilerinin durumunu ve beklentilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma ile
ekonomik araştırmalar serimizin üçüncüsüne imza atmış bulunmaktayız.

2012 yılının ikinci yarısında anket çalışmaları ile başlayan bu çalışma ZKÜ Devrek Meslek
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ferdi KESİKOĞLU ve Oda Genel Sekreterimiz
Cihat YABAN ile Oda personelimizin yoğun çabaları ile hazırlanmıştır. Başta Dr. Ferdi
KESİKOĞLU olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yine anket
çalışmasına kıymetli zamanlarını ayırarak katkı veren tüm iş adamlarımıza ve çalışma
boyunca sürekli toplantılara katılan ve çalışmanın şekillenmesinde büyük emeği olan yönetim
kurulu üyelerimize de çabalarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Devrek ve Gökçebey ilçelerinin perakende ticaret ve hizmet endüstrilerinin durumunu ve
beklentilerini tespit etmek amacıyla hazırlanan bu raporun üyelerimize, işadamlarımıza,
bürokratlarımıza ve ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olacağına inanarak saygılarımı sunarım.

Mehmet OKTAY
Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı
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GİRİŞ

Makro ekonomik anlamda bir ekonomi tarım, sanayi, ticaret ve hizmet endüstrisi şeklinde bir
ayrım ile analiz edilmektedir. Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak tarım
sektörünün ekonomideki payı pek çok ülkede Sanayi Devrimi sonrasında sürekli düşüş
göstermiştir. Sanayinin payındaki hızlı yükseliş beraberinde ticaret ve hizmet sektörlerinin
payını da yükseltmiş, hatta ticaret ve hizmet sektörünü kendi payının da üzerine çıkarmıştır.
Elbette ki bunda en önemli etken tüketimin toplam ekonomi içerisinde sürekli olarak payının
artmasıdır. Bugün dünya ekonomisi analiz edildiğinde pek çok ülkede ticaret ve hizmet
sektörünün payı sanayi ve tarım sektörlerinden daha fazladır.

Dünya ekonomisinde yaşanan bu gelişme kendisini Türkiye ekonomisinde de göstermektedir.
Cumhuriyetin ilanından planlı ekonomiye geçişin yaşanmaya başladığı 1960’lı yıllara kadar
ekonomide tarımın payı daha yüksek iken, tarımda makineleşmenin yaşanması ve tarımsal
nüfusun kentlere göç etmesiyle ülkemizde sanayinin payı giderek artmaya tarımın payı ise
azalmaya başlamıştır. Buna paralel olarak kentleşmenin artması hızlanmış kentte yaşayan
insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelen büyük bir ticari sermaye hareketi başlamıştır. Bu
ise ticaret ve hizmet endüstrisinin ekonomideki payının artmasını sağlamıştır. Bugün Türkiye
ekonomisinde dünya ekonomisine paralel bir şekilde hizmet ve ticaretin payı diğer
sektörlerden daha fazladır.
Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan bu gelişmeler elbette ki ticaret sektörünün yapısının
daha ayrıntılı bir biçimde analiz edilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de gerek
kamusal anlamda bakanlık ve genel merkez düzeyinde gerekse de oda ve borsalar gibi yarı
resmi kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri aracılığıyla ticaret ve hizmet endüstrisine ilişkin
raporlar yayınlanmaktadır. Bu raporlar genellikle ulusal anlamda perakende ticaret ve hizmet
endüstrisine yönelik bir takım saptamalar yapmaya odaklanmaktadır.
Bir ekonomide sanayi ve tarım kadar önemli bir paya sahip olan hatta günümüz tüketim
toplumlarında diğerlerine oranla daha fazla bir paya sahip olan perakende ticaret ve hizmet
endüstrilerinin Devrek ve Gökçebey ilçelerini kapsayan bölgedeki yapısını ortaya koymaya
çalışan bu çalışma ile bölgenin sektörel yapısı, sorunları, hedefleri ve geleceğe yönelik
beklentileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
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TÜRKİYE’DE TİCARET VE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YAPISI

2012 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan Türkiye Perakendecilik
Meclis Raporuna göre Türkiye’de toptan ve perakende ticaretin toplam ekonomi içindeki
payı, AB’deki ekonomilerle paraleldir. Türkiye ekonomisinde AB ülkelerinden farklı olarak
geleneksel perakende yöntemi modern perakendeciliğe oranla daha fazla paya sahiptir. TÜİK
verilerine göre 2011 yılında toplam ticaret endüstrisinin cirosu 191 milyar dolar civarındadır.
Bu rakamın 115 milyarlık kısmı gıda perakendeciliğinden 76 milyar dolarlık kısmı ise gıda
dışı perakendecilikten ileri gelmektedir.
TOBB tarafından yayınlanan Perakende ticaret raporunda sektörün güçlü ve zayıf yönleri
belirtilmiştir. Sektörün güçlü yönleri;
 Ülkenin jeopolitik konumu
 Dinamik ve aktif genç nüfus yapısı
 Ekonomik gelişme, satın alam gücündeki artış ve tüketim eğilimlerindeki artışlar
 İşgücü maliyetlerinin gelişmiş ülkelere oranla düşük olması ve eğitimli personel
fırsatının her geçen gün artması
 AB ve gümrük birliğinin pozitif etkileri
 Turizm potansiyeli gibi başlıklar ile belirtilmiştir.
Sektörün zayıf yönleri ise;
 Yüksek cari işlemler açığı ve bütçe açığına bağlı olarak ekonomide yaşanan
istikrarsızlıklar
 Dünya ekonomisinde özellikle gelişmiş ülkelerde var olan kürsel durgunluk süreci
 Yüksek işlem maliyetleri ve şirketleşme önündeki bürokratik engeller
 Bilgi teknolojik altyapıdaki yetersizlikler
 Tedarik zincirindeki aksamlar nedeniyle maliyetlerde artış baskısı
 Fiyatlandırma ve haksız rekabet v.b. başlıklar ile sıralanmıştır.
Ulusal anlamda toptan ve perakende ticaret sektöründe yaşanan bu gelişmelerin bölgesel
anlamda da takip edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının
hizmet alanında Devrek ve Gökçebey ilçelerini kapsayan bölge için hizmet sektörünü de
kapsayacak şekilde bir analiz ve değerlendirme çalışmanın devam eden kısmında ortaya
konulmaktadır.
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DEVREK TSO HİZMET ALANI İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTEREN TİCARET
VE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YAPISI

Devrek ve Gökçebey ilçelerini kapsayan bu çalışma ile ticaret ve hizmet sektöründeki
firmaların yapıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Anket yöntemi ile yürütülen çalışmada oda
kayıtlarından yararlanılarak imalat dışındaki gruplardan ticaret ve hizmet ile ilgili olanlar
hedef kitle olarak seçilmişlerdir. Devrek ve Gökçebey ilçe sınırlarını kapsayan Devrek Ticaret
ve Sanayi odasına kayıtlı ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalardan ankete
katılanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

TİCARET VE HİZMETİN TÜRÜ

ANKETE

KATILAN

FİRMA SAYISI
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Gıda Ticareti

12

İnşaat Malzemesi-Sıhhi Tesisat-Boya ve Hırdavat Ticareti

17

Gıda Dışı Toptan ve Perakende Ticaret ve Aracılar

30

Ulaştırma, Taşıma ve Depolama Hizmet Grubu

6

Konaklama ve Yiyecek Hizmet Grubu

7

Finans, Sigortacılık ve Gayrimenkul Hizmet Grubu

10

TOPLAM

82

Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların genel özelliklerini ortaya koymak
amacıyla firmalara kuruluş yılı, kuruluş şekli, sermaye yapısı ve mülkiyete ait bir takım
sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıdaki grafiklerde özetlenmeye çalışılmıştır.
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Grafik 1: Kuruluş Yılına Göre Firmaların Dağılımı
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1980 Öncesi

39%
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17%
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2001 Sonrası

24%

Grafik 1 kuruluş yılına göre firmaların dağılımını göstermektedir. Devrek ve Gökçebey
ilçelerinde ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve ankete katılan firmaların önemli
bir kısmı 2001 sonrası dönemde kurulmuştur. Firmaların kuruluş yılı dikkate alındığında
1981-1990 arası dönemde diğer dönemlere oranla daha az bir gelişme olduğu gözlenmektedir.
2001 krizi sonrasında kurulan firma sayısının fazla olmasının önemli nedenlerinden birinin
teknolojik

gelişmeye

bağlı

olarak

hizmet

sektöründe

yaşanan

gelişme

olduğu

düşünülmektedir. Tabloda çıkan önemli bir sonuçta bölge ekonomisinde ticaret ve hizmete
yönelik eğilimlerin arttığına yöneliktir. Bölge ekonomisi incelendiğinde sanayinin payının az
olduğu görülmektedir. Ticaret ve hizmet sektörünün payının giderek arttığı kurulan firma
sayısındaki artıştan da açık bir şekilde görülmektedir.
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Grafik 2: Kuruluş Türüne Göre İşletmelerin Dağılımı
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Kuruluş türlerine göre işletmelerin dağılımı incelendiğinde faaliyet gösteren firmaların büyük
bir çoğunluğu içinde bulunulan dönemde işletmenin başında olan girişimciler tarafından
kurulmuştur. Grafik 2’de açıkça görüldüğü gibi işletmelerin önemli bir kısmında mevcut
işletmeciler aileden kalan işletmeyle ticari hayatına devam etmektedir. Ülkemizde genellikle
küçük orta boy işletmecilikte görülen aile işletmeciliği anlayışı bölge içerisinde de kendisini
hissettirmektedir.
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Grafik 3: Hukuki Statülerine Göre İşletme Sayıları

5
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59

İşletmelerin yapısı ile ilgili diğer önemli bir husus işletmelerin hukuki statüsüdür. Hukuki
statülerine göre işletmeler incelendiğine şahıs işletmelerinin ön planda olduğu görülmektedir.
Ticaret ve hizmet sektöründe ülke çapında var olan duruma benzer bir durum bölgede de
kendini göstermektedir. Ticaret ve hizmet sektöründe şirketleşme oranı düşük düzeydedir.
Şirketleşmeye yönelen firmalar da ağırlıklı olarak şahıs şirketi kurma yolunu seçmektedirler.
Hukuki yapılarına göre işletmeler kuruluş türüne göre işletme yapıları ile de paralellik arz
etmektedir. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu tek girişimci tarafından kurulmuş olup
genellikle de şahıs işletmesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Grafik 4: Sermaye Yapılarına Göre İşletmelerin
Dağılımı

5000 TL-50.000 TL
7%

5%

50.001 TL – 100.000 TL
43%

27%

100.001 TL-500.000 TL
500.001 TL – 1.000.000 TL

18%

1.000.001 TL Ve Üzeri
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Sermaye yapılarına göre işletmeler incelendiğinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir
kısmının az bir sermaye ile faaliyet gösterdikleri gözlenmektedir. Firmaların çoğu 5000 TL ile
50.000 TL aralığında bir sermaye payına sahip olduklarını belirtmişlerdir. Genel anlamda
değerlendirdiğinde firmaların çoğunlukla 500.000 TL’lik sermaye sınırı içerisinde yer aldığı
ortaya çıkmaktadır. Genellikle tek kişi tarafından kurulan ve şahıs işletmesi özelliği taşıyan
işletmelerin az bir sermaye ile ticaret yaptıkları söylenebilir. Ticari anlamda sermaye yapısı
güçlü olan firmaların sayısı oldukça azdır. Ankete katılan firmalardan %10’luk kısmı 500.000
TL’nin üzerinde bir sermaye payı ile faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir. Ticari anlamda
ülke ve sektör bazında yaşanan az sermaye ile ticaretin sürdürülmesi durumu bölgede de
kendini göstermektedir. Sermaye yapısının az olması da yukarıdaki bulgular ile paraleldir.
Küçük şahıs işletmeciliğine dayanan ticaret yaşamında darboğazlardan çabuk etkilenebilecek
bir sermaye yapısı ile işletmeler faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mülkiyet yapısını ortaya koymak
amacıyla ankete katılan işletmelere bir soru yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular
değerlendirildiğine bölgede faaliyet gösteren firmaların %58’lik kısmının işyerinin kendi
mülkiyetinde olmadığı tespit edilmiştir. Kira ödeyen firmalara ödedikleri kira miktarına
yönelik yöneltilen bir diğer soruya firmaların büyük bir çoğunluğu 100-1000 TL aralığında
bir kira ödediklerini beyan etmişlerdir. İşletmeler için önemli bir maliyet unsurunu oluşturan
kira bedellerinin günümüz ekonomik koşulları değerlendirildiğinde çok yüksek bir bedel
olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum elbette ki kira bedellerinin önemsiz bir maliyet kalemi
olmadığı anlamına gelmemektedir.
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Grafik 5: İşletmelerin Mülkiyet Yapısı
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Bölge içerisinde önemli bir paya sahip olan Ticaret ve hizmet sektörünün yarattığı istihdam
gücünün tespit edilmesi amacıyla firmalara çalıştırdıkları işgücü miktarına yönelik bir soru
yöneltilmiştir. Ankete katılan 82 firmadan 63 tanesi bu soruya cevap vermiş olup 56 işletme
1-9 arası işgücü istihdam ettiğini belirtmiştir. 10-24 arası işçi çalıştırdığını beyan eden işletme
sayısı 6, 25-50 arası işçi çalıştırdığını ifade eden işletme sayısı ise 1’dir. Elde edilen bulgular
değerlendirildiğinde bölgede küçük ölçekte ticari faaliyet gösteren firmaların ortalama 5 kişi
hesabına ve ankete katılanlar dikkate alındığında 350-400 kişilik işgücüne istihdam yarattığı
düşünülmektedir. Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların tüm dikkate
alındığında yaklaşık 1000 kişilik bir işgücünün sektörde istihdam olanağı sunduğu tahmin
edilmektedir.
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Grafik 6: İstihdam Edilen Personel Sayısına Göre
İşletmelerin Dağılımı
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Ankete katılan firmalara istihdama ilişkin olarak yöneltilen bir diğer soru ise ücret düzeyine
ilişkindir. Katılan firmaların %70’lik kısmı ücret politikası olarak asgari ücreti
benimsemektedir. %20’lik bir kısım 900-1000 TL arası % 10’luk kısımda 1000 TL üzeri bir
ücret verdiklerini ifade etmektedir. Ticaret ve hizmet sektöründe asgari ücret bazında ve
sadece ankete katılanların verdikleri bilgiler doğrultusunda 400 kişilik bir istihdam gücü baz
alınarak aylık yaklaşık 300.000 TL’lik bir para akımının bölge ekonomisinde gerçekleştiği
söylenebilir.

Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere çalıştırdıkları personelin niteliğine
ilişkin bir takım sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bilgilere göre işletmelerin %70’lik kısmı
çalıştırdıkları personelin niteliğinden memnun olduğunu %30’lık kısmın ise memnun
olmadığını ifade etmişlerdir. Niteliğinden memnun olmayan işletmelerin istedikleri personelin
ise ağırlıklı olarak müşteriye yaklaşma, satış ve pazarlama teknikleri hakkında bilgi sahibi,
teknolojik imkanları kullanabilecek bilgi donanımına sahip olması istenmektedir.

Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ticaret veya hizmetini gerçekleştirdikleri ürünlerin
nerelerden tedarik edildiği önemli bir konudur. Satışı veya hizmeti gerçekleştirilen ürünlerin
bölgeden tedarik edilmesi, bölgesel firmaların ürünlerinin satılması bölge ekonomisi
açısından elbette ki daha büyük bir kazanç oluşturacaktır. Ancak bölgenin yapısı dikkate
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alındığında ürünlerin genelde bölge dışındaki markalardan oluşmaktadır. Konuya ilişkin
ankete katılanlardan derlenen bilgiler ekteki tabloda olduğu gibidir.
Tablo 1: Satışı Gerçekleştirilen Ürün veya Hizmetin Tedarik Yapısı
TEDARİKE İLİŞKİN BİLGİLER

FİRMA SAYISI

Satışını yaptığım ürünleri bölgedeki tedarikçilerden karşılıyorum

17

Satışını yaptığım ürünleri hem bölgedeki hem de ülke çapındaki

48

tedarikçilerden karşılıyorum
Satışını yaptığım ürünleri direk yurtdışından ithal ediyorum

-

Sunduğum hizmet bölgesel ve sadece işletmeme ait bir hizmettir

3

Sunduğum hizmet ulusal bir hizmet ağının yerel temsilciliğidir

11

Tablo 1 incelendiğinde ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çoğunlukla hem
bölgesel hem de ulusal tedarikçilerden yararlanarak mal tedarik ettikleri görülmektedir. Konu
hizmet açısından değerlendirildiğinde bölgesel bir hizmet üreten ve hizmeti sadece kendisi
gerçekleştiren firma sayısı oldukça az olup 3’tür. Hizmet endüstrisinde faaliyet gösteren
firmaların pek çoğu ulusal bir hizmet ağının yerel temsilciliğini sürdürmektedir. Bölge
içerisinde ticaret ve hizmet sektörlerinin ekonomi içindeki payı oldukça yüksektir. Bölgenin
her gün daha iyiye giden ve gelişen ulaşım imkanlarındaki artış daha fazla firmanın bu
bölgeye kaymasına neden olacaktır.

Bölgede ticaret ve hizmet sektöründeki hareketliliğin kendi ürün ve markasını yaratma
konusunda çok başarılı olduğu söylenemez. Mal ve hizmetlerin ulusal ve bölgesel marka
anlamında dağılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo 2’deki gibidir. Tablodan da görüldüğü
üzere bölgesel anlamda ticaret ve hizmete yönelik markaların yetersiz olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Satışı Gerçekleştirilen Mal ve Hizmetlerin Bölgesel ve Ulusal Markalar
Açısından Dağlımı
MARKAYA İLİŞKİN BİLGİLER

FİRMA SAYISI

Satışını yaptığım ürün ve ürünler sadece bölgesel markalardır

6

Satışını yaptığım ürün ve ürünler ulusal markalardır

52

Sunduğum hizmet bölgesel bir hizmet olup işletmeme ait bir markadır

4

Sunduğum hizmet ulusal bir markaya aittir.

13
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Bölge içerisinde ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapısı incelenirken
firmalara yöneltilen bir diğer önemli soru satışın nasıl yapıldığına ilişkindir. Bu amaçla
yöneltilen sorulardan elde edilen bilgiler Tablo 3’de özetlenmiştir.
Tablo 3: Satış ve Hizmet Yerlerine Göre Firmaların Dağılımı
SATIŞ VE DAĞITIM YAPISI

FİRMA SAYISI

Satışı/Hizmeti tek bir firma olarak tek bir merkezden gerçekleştirmekteyim

52

Satışı/Hizmeti

16

merkez

ve

kendime

ait

şubelerim

aracılığıyla

gerçekleştirmekteyim
Satışı/Hizmeti kendim ve verdiğim bayilikler aracılığıyla gerçekleştiriyorum

6

Satışı/Hizmeti toptan olarak da satıyorum

4

Tablo 3 incelendiğinde açık ve net görülmektedir ki bölgede ticaret ve hizmet satıcılarının
çoğu satış işlemlerini tek bir merkezden gerçekleştirmektedir. Firmalardan bir kısmı tek
merkeze ait olarak kendi kurduğu şubeleri de kullanmakta iken 6 firma bayilik verdiğini, 4
firma da toptan olarak da satışı gerçekleştirdiğini beyan etmektedirler. Bu bilgiler
değerlendirildiğinde bölge de fişletmelerin genellikle küçük ölçekli bir yapı arz ettikleri
görüntüsü bir kez daha vurgulanmış olmaktadır.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların ulusal firmalara benzer bir şekilde pek çok maliyet
unsuruna katlanmak zorundadır. Günümüz ekonomik yapılanmasının en önemli özelliği
maliyetlerin teknolojik gelişme sonucunda her geçen gün değişiklik arz etmesidir. Günümüz
ekonomik düzeninde en önemli konuların balında rekabet gelmektedir. Küresel anlamda
rekabet avantajı elde eden kürsel şirketler ulusal şirkletleri, ulusal şirketlerde yurt içinde
gözlemlenen tekelleşme eğilimleri de bölgesel işletmeleri tehdit etmektedir. Bu sistem
içerisinde tutunabilmenin en önemli ayrıntılarından biri maliyet dezavantajı yaratacak
faktörler üzerine gitmek ve bu dezavantajları avantaja çevirmektir.

İşletmeler başta finansman olmak üzere, işçilik, enerji, hammadde ve malzeme, pazarlama,
satış tedarik ve reklam gibi pek çok nedenden dolayı bir takım maliyetlere katlanmak zorunda
kalabilirler. Bölge içerisinde ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların
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maliyetlerine ilişkin bir soru yöneltilmiş ve elde edilen bilgilere göre işletmelerin maliyetleri
öncelik sırasına göre;

1. Finansman
2. Talep yetersizliği
3. Personel
4. Pazarlama
5. Ürün tedarik süreci
6. Ulaşım maliyetleri
7. Reklam
8. Yönetim şeklinde sıralanmaktadır.

Maliyet kalemleri dikkate alındığında görülmektedir ki firmaların ene önemli problemi
finansman be talep yetersizliğine yöneliktir. Bunun dışında diğer önemli unsurlar olarak
personel pazarlama yönetim diye gitmektedir. Her biri ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte
en önemli sorun finansman sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin son üç yıllık dönem baz alınarak
sektörel anlamdaki gelişmelerini daha yakından analiz edebilmek için ankete katılan firmalara
bu amaca yönelik bazı sorular yöneltilmiş ve elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
Tablo 4: Sektörün Son Üç Yıllık Performansı
ARTTI

AZALDI

DEĞİŞMEDİ

Son üç yıllık dönemde mevcut mal stok devir hızındaki değişim

% 28

% 47

% 25

Son üç yıllık dönemde satış veya hizmet hacmindeki değişim

% 29

% 54

% 17

Ürün veya hizmet çeşitliliğinde son üç yıllık dönem içerisindeki
değişim
Ürün veya hizmetlere yönelik talep seviyesinde son üç yıllık
dönemdeki değişim
Hammadde tedarikinde tedarikçi sayısının son üç yıllık dönemdeki
seyri
Satışını veya hizmetini sunduğunuz sektörde son üç yıllık dönemde
faaliyet gösteren firma sayısındaki değişim
Satış veya hizmetin sürdürülebilirliliğine ilişkin sorunlarınızda son
üç yıllık dönem içerisindeki değişim

% 40

% 23

% 37

% 20

% 49

% 31

% 11

% 24

% 65

% 39

% 26

% 35

% 22

% 40

% 38
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Sektörün son üç yıllık dönem içerisinde göstermiş olduğu gelişim her bir madde ayrı ayrı ele
alınarak analiz edilebilir. Bunlardan birincisi sektördeki stok devir hızına yönelik olup daha
çok ticaret sektöründeki firmaları kapsamaktadır. Son üç yıllık dönem baz alındığında ankete
katılan firmaların büyük çoğunluğu stok devir hızlarının azaldığını ileri sürmektedir. Stok
devir hızı firmaların ellerinde bulunan ürünlerin satış hızı anlamına da gelebilir. Eğer stok
devir hızı artarsa stokların hızlı bir şekilde eritildiği, azalırsa stokların satışa döndürülme
hızının azaldığı anlaşılmaktadır. Stok devir hızının azalmasının iki temel sebebi olduğu
söylenebilir. Bunlardan birincisi işletmenin çok fazla stok çalışmamasıdır. Bu gibi durumlarda
firma elindeki ürün bitti mi yeniden hemen sipariş veriri doğal olarak bir stoklamaya gitmez.
Buna bağlı olarak da stok devir hızı düşmüş olabilir. İkinci önemli neden ise mal satışında
yaşanan durgunluk olabilir. Yaşanan bu durgunluk mikro anlamda firma veya endüstrideki
durgunluktan ya da makro anlamda ekonomide yaşanan durgunluktan olabilir. Farklı
nedenlerden kaynaklanmakla beraber kesin olan işletmelerin stok devir hızlarının azaldığı
yönündedir.

Tablo 4 incelendiğinde stok devir hızındaki azalışa benzer bir sonucun satış ve hizmet
hacmindeki değişim de yaşandığı görülmektedir. Ankete katılan işletmelerden elde edilen
bulgulara göre son üç yıllık dönemde bölge içerisindeki firmaların %54’lük kısmı satış ve
hizmet hacminin azaldığını ifade etmektedir. Elde edilen bu bulgu stok devir hızındaki
azalmanın da sebebini açıklar niteliktedir. Son üç yıldır ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet
gösteren firmaların işlem hacmi daralmış durumdadır.
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Yine bölge içerisinde ticaret ve hizmet sektöründe yaşanan daralmanın bir diğer göstergesi
talep düzeyinde yaşanan değişimden elde edilen bulgulardır. Tablo 4 analiz edildiğinde son üç
yıllık dönem içerisinde ürün veya hizmetlerine yönelik talebin azaldığını ifade eden firmaların
oranı % 49 seviyesindedir. İşlem ve stok hacmindeki gerilemenin destekleyicisi bir sonuçtur.
Bölge içerisinde firmalara yönelik talep düzeyinde bir düşüş vardır. Bunun elbette ki mikro ve
makro birçok sebebi vardır.

Tablo 4 incelendiğinde bölgede faaliyet gösteren işletme sayısında son üç yıllık dönemde bir
artış olduğuna yönelik ortak bir fikir bulunmaktadır. Bu firmalar açısından bir rekabet
ortamının doğmasına veya rekabetin güçlenmesine neden olmaktadır. Yine tablo 4’de ifade
edilen bir diğer durumda firmaların çoğunluğunun sektördeki ürün çeşitliliğinin arttığını kabul
etmesidir. Sektörde tedarikçi sayısında bir değişim olmadığını ileri süren firmalar
sürdürülebilir bir ticaret anlayışının önünde var olan engellerin giderek azaldığını ifade
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etmektedirler. Bu durum bölge ticaret ve hizmet endüstrisi açısından sevindirici bir gösterge
olabilir. Elbette ki ankete katılan firmaların tümü böyle düşünmemektedir. Ancak önemli bir
kısmı bu yönde bir düşünceye sahiptir.

2008 yılında dünya ekonomisinde ortaya çıkan ardından pek çok ülkeyi etkisi altına alan
küresel krizin etkileri elbette Türkiye ekonomisinde de kendisini göstermiştir. 2008 yılında
ekonomimizde yaşanan daralmanın ardından ortaya çıkan canlanma dönemiyle ekonomide
önemli bir büyüme oranı kaydedilmiştir. Ancak 2011 yılının sonunda başlayan ve 2012
yılında gözlemlenen iç talepteki daralama beraberinde büyüme oranlarının da azalmasına
sebep olmuştur. Türkiye ekonomisinde bir süredir var olan ve özellikle 2011 sonu ve 2012 de
kendisini hissettiren iç talep daralmasına bağlı olarak bölgedeki işletmelerin işlem
hacimlerinde, talep yeterliliklerinde bir azalma olduğu açıkça görülmektedir.

İç talepte yaşanan daralmaya bağlı olarak bölge içerisinde görülen sektörel durgunluğun bir
diğer göstergesi ise işletmelerin yatırım kararlarına yöneliktir. İşletmelerin yatırım kararları
analiz edildiğinde ankete katılan firmalardan 45 tanesi yatırım yapmadığını 36 tanesi ise
yatırım yaptığını ifade etmektedir.

Yatırım yapan fişletmelerden elde edilen bilgilere göre yatırım yapanlardan 9 işletme 50.000
TL’nin altında, 7 işletme 50.000 ile 100.000 TL arasında geriye kalan 20 firma ise 100.000
TL’nin üzerinde bir yatırım yaptıklarını beyan etmişlerdir. Yatırım yapan firmaların 17 tanesi
yatırım sebebi için yeni işyeri açmayı, 13 tanesi modernizasyon için yatırıma yöneldiğini, 6
firma ise teknolojik altyapı için yatırıma yöneldiklerini belirtmişlerdir.
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Bölgede ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların sorunlarının tespitinde
hatırlanacağı üzere en önemli maliyet kalemi olarak finansman gösterilmişti. Firmalar
açısından önemli bir maliyet unsuru olan finansman sorunu kredi kullanım oranlarında da
kendini göstermektedir. Nitekim son üç yıllık dönem ele alındığında ankete katılan
firmalardan 66 tanesi kredi kullandığını 16 firma ise kredi kullanmadıklarını ifade etmişlerdir.
kredi kullanan işletmelerin büyük bir kısmı finansman sorunu nedeniyle kredi kullanımına
yöneldiğini ifade etmiştir. Finansman sorunundan dolayı kredi kullandığını ifade eden
firmaların toplam içerisindeki payı %70’ler civandadır. Finansmandan başka firmaların
modernizasyon ve teknolojik altyapı nedeniyle kredi kullanımına yöneldikleri görülmektedir.
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SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
LÜTFEN VERİLEN İFADELERİ DEĞERLENDİRİNİZ
Bölgede aynı sektörde faaliyet gösteren işletme sayısının fazla olmasının
ticareti olumsuz etkilediğini düşünüyorum.
Bölgede sanayinin gelişememesinin ticaret ve hizmet sektörüne yönelik
yatırımları artırdığını düşünüyorum.
Bölgenin ekonomik fırsatları ticaretin gelişimine katkı sağlamaktadır.
Bölgede firmalar arası işbirliğine yönelik çalışmalar vardır.
Kalifiye eleman temininde bir problem yaşanmamaktadır.
Bölgedeki ticaret ve hizmet sektörü talebi karşılamada yeterlidir.
Ulusal zincirlerin bölgesel firmaların ticaretini olumsuz etkilediğini
düşünüyorum.
Ulaşım altyapısının yeterli olması ticareti kolaylaştırmaktadır.
Bölgenin altyapı yatırımlarının ticaret ve hizmet sektörü için yeterlidir
Sunulan ürünlerde çeşitliliğin az olmasının bölge ticareti açısından
olumsuz bir durum yarattığını düşünüyorum.
Ürün fiyatlarının yüksek olması tüketicileri bölge dışına kaydırmaktadır.
Bölgedeki firmaların reklam ve tanıtım çalışmaları yetersizdir.
Bölge içerisinde ticarete veya hizmet sektörüne yönelik yatırımların az
olduğunu düşünüyorum.
Bölge içerisinde ticaretin ve hizmet sektörünün önünde bürokratik
engeller olduğunu düşünüyorum.
Bölgedeki ekonomik, siyasal ve bürokratik kurumların iş hayatının
sorunları ile yakından ilgilendiklerini düşünüyorum
Bölgede yatırımcıların önünü açmak için tüm kurumların ortak bir
şekilde yeterince çaba harcadığını düşünüyorum.
Bölgede ticaret ve hizmet sektöründe çalışan personelin satış ve
hizmetin sunumuna ilişkin eğitim alması gerektiğini düşünüyorum.

KATILIYORUM

KATILMIYORUM

67

15

28

52

28

48

16

62

28

48

40

37

66

11

54

23

23

55

46

31

54

22

64

15

64

13

53

24

23

51

18

58

71

7

Bölgede faaliyet gösteren firmaların mevcut durumunu ve bölgesel ve ulusal anlamda
geleceğe yönelik beklentilerini ortaya koymak amacıyla iki ölçekli bir anket uygulanmış ve
elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Bölgesel anlamda firmaların durumunu
analiz etmeye çalışan yukarıdaki tablodan elde edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir.
 Aynı alanda faaliyet gösteren işletme sayısındaki fazlalık işadamlarına göre ticareti
olumsuz etkilemektedir. Aynı sektörde birden fazla işletmenin olması rekabetin doğası
gereği firmaların Pazar paylarının azalmasına bu da kişisel anlamda firmaların
ticaretinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır
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 Bölgede sanayi sektörüne ilişkin yatırımlar azdır. Bunun önemli nedenlerinden biri de
ticaret ve hizmete yatırım yapmanın kolay olması olarak ifade edilmektedir. Bu
çerçevede katılımcılara bölgedeki ticaret ve hizmete yönelik yatırımların artmasındaki
temel sebebinin sanayinin gelişememesi olduğuna yönelik bir soru yöneltilmiştir.
İşadamlarının çoğu bu fikre katılmadıklarını ifade etmişlerdir. diğer bir ifade ile ticaret
ve hizmete yönelik yatırımların sanayiden bağımsız olduğu ifade edilmeye
çalışılmıştır.
 Bölgenin ekonomik anlamda sahip olduğu fırsatların ticaretin gelişimine ne tür bir
katkı sağlayacağına yönelik bir soru yöneltilmiş, elde edilen bulgulara göre işadamları
ekonomik fırsatların ağırlıklı olarak ticaret ve hizmet sektörünü etkilemeyeceği
yönünde fikir beyan etmişlerdir.
 Günümüz rekabet ortamının en önemli konularından birisi elbette ki işletmeler arası
işbirliğidir. Ankete katılan firmalara bu amaçla bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların
büyük bir kısmı işletmeler arası işbirliğinin bulunmadığına yönelik bir fikir ileri
sürmüşlerdir. Bu durum bir anlamda firmaların ortak yaşam, ortak çalışma kültürü
konusunda yetersiz olduklarını göstermektedir.
 Bölgedeki ticaret ve hizmet sektörünün bölgesel anlamda talebi karşılamada
yeterliliğine yönelik katılımcıların yarısı yeterli diğer yarısı ise yetersiz olduğuna
yönelik görüş bildirmişlerdir.
 Çalıştırılan personelin niteliğine ilişkin bir tespitte bulunmak amacıyla kalifiye
personel temininde bir problem olup olmadığına yönelik bir soru yöneltilmiş elde
edilen bulgulara göre bir sorun olduğu tespit edilmiştir.
 Bölge ticareti açısından çok tartışılan bir önemli konu da ulusal zincirlerin bölgesel
dinamikleri olumsuz etkilediği konusudur. Katılımcıların neredeyse tamamı bu konuda
aynı fikirde olup ticareti olumsuz etkilediği kanaatindedirler.
 Genel anlamda ticaret sektörü için bölgenin altyapı olanaklarının yetersiz olduğu fikri
işadamları arasında ağır basmakla birlikte ulaşım altyapısının ticaret açısından ve
pazara yakınlık açısından yeterli olduğu fikri ağır basmaktadır
 İşadamlarının büyük bir kısmı sektörde uygulanan yüksek fiyat politikasının müşteriyi
müşteriyi bölge dışına kaydırdığı fikrindedir.
 Bölge işletmeleri açısından olumsuz bir özellik olan ve işadamları tarafından da
onaylanan bir diğer sorun reklamların yetersizliğidir.
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 Anketten çıkan bir diğer önemli sonuç ise bölgedeki bürokratik kurumların ticaret ve
hizmet sektörüne pozitif bakışın karşılık sektörün önünde bürokratik engellerin var
olduğu yönündedir. Birbirine zıt bu iki durumun olumsuzluk yönünün yasal
mevzuattan kaynaklandığı ileri sürülebilir.

LÜTFEN VERİLEN İFADELERİ DEĞERLENDİRİNİZ
Gelecek 5 yıllık dönem içerisinde bölgenin ekonomik performansının
gelişeceğini düşünüyorum
Gelecek 5 Yıllık dönem içerisinde bölge içerisinde ticaret ve hizmet
sektörünün payının artacağını düşünüyorum
Gelecek 5 Yıllık dönem içerisinde bölge içerisinde ulaşım, enerji v.b.
altyapının daha iyi olacağını düşünüyorum
Gelecek 5 Yıllık dönem içerisinde bölge içerisinde çeşitliliğin artacağını
düşünüyorum
Gelecek 5 yıllık dönem içerisinde bölgede maliyetlerin azalacağını
düşünüyorum.
Gelecek 5 yıllık dönem içerisinde bölgenin Türkiye ekonomisindeki
payının artacağını düşünüyorum
Filyos Vadisi projesinin Bölge ekonomisinde sanayi, ticaret ve hizmet
sektörlerini geliştireceğini düşünüyorum
Türkiye ekonomisinin gelecek dönem içerisinde olumlu bir performans
göstereceğini düşünüyorum.
Gelecek 5 yıllık dönem içerisinde Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir
bir büyüme göstereceğini düşünüyorum.
Gelecek 5 yıllık dönem içerisinde mal ve hizmet fiyatlarına büyük bir
değişim olmayacağını düşünüyorum.
Gelecek 5 yıllık dönem içerisinde Türkiye ekonomisinde büyük bir kriz
olacağını düşünüyorum
Gelecek 5 yıllık dönem içerisinde Ticaret ve Hizmet sektörlerinin daha
fazla teşvik ve destek alacağına inanıyorum
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BÖLGE TİCARET VE HİZMET ENDÜSTRİSİNİN GELECEKTEN BEKLENTİLERİ

Bölgedeki işadamlarının gerek sektörel gerekse ulusal anlamda ekonomiden beklentilerini
ortaya koyabilmek amacıyla katılımcılara bazı sorular yöneltilmiş ve elde edilen bulgular
yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.
 Ankete katılan firmalardan büyük bir kısmı bölgenin gelecekteki ekonomik
performansı konusunda umutsuzdur. Nitekim katılımcıların büyük çoğunluğu gelecek
yıllık

dönem

içerisinde

bölgenin

ekonomik

performansının

gelişeceğini

düşünmemektedir.
 Bölgede zaten ağırlıklı sektör olan ticaret ve hizmet sektörlerinin gelecek

yıllık

dönem içerisinde payının artacağını düşünen işadamı sayısı katılımcılardan sadece 20
kişidir. 58 kişi aksini düşünmektedir.
 İşadamlarından elde edilen bilgiler değerlendirildiğinde gelecek 5 yıllık periyotta
bölgede yatırım maliyetlerinin azalacağına yönelik bir beklenti bulunmamaktadır.
 Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişme ve büyüme potansiyeline bağlı olarak bölge
ekonomisinin de ülke ekonomisi içindeki var olan payının daha artacağı fikrine 30
işletme olumlu bakarken 47 işletme olumsuz bakmaktadır.
 Bölgesel anlamda uzun yıllardır tartışma konusu olan ancak bir türlü tam anlamıyla
faaliyete geçirilemeyen Filyos Vadisi projesinin bölgenin ekonomik gelişmesini
hızlandıracağı fikri nerdeyse işadamlarının tümü tarafından desteklenmektedir.
 Ulusal anlamda makro ekonomik koşullarla ilgili beklentiler incelendiğinde türkişye
ekonomisinin gelecek 5 yıllık dönem içerisinde olumlu performans göstereceğini
düşünenlerin sayısı 30, bu fikre katılmayanların sayısı ise 46’dır.
 Makro ekonomik anlamda ülke ekonomisinde yaşanan büyüme mal ve hizmet fiyat
artışlarına yönelik beklentiler konusunda ankete katılan işadamları tam bir fikir
birliğinde değildirler. Bu tür konularda olumlu beklentileri olanlar ile olumsuz
beklentileri olanlar aşağı yukarı aynı sayıdadırlar.
 Makro ekonomik anlamda Türkiye ekonomisi ile ilgili en önemli göstergelerden biri
işadamlarının gelecek 5 yıllık bir süre için ekonomide büyük bir kriz beklentisi içinde
olduklarına yöneliktir. Katılımcıların çoğu bu tür bir krizin gerçekleşeceğini
düşünmektedirler.
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SONUÇ

Devrek ve Gökçebey ilçelerinde ticaret ve hizmet endüstrilerinde faaliyet gösteren firmaların
mevcut yapısını ve geleceğe yönelik beklentilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma ile
bölge yatırımcısına kılavuzluk edecek bir rapor ortaya konulmuş olmaktadır.Bölge içerisinde
genellikle 10 kişi altında, mülkiyeti kendisine ait, küçük ölçekli sermaye ile faaliyet gösteren
işletmelerin ağırlıklı oldukları görülmektedir. Bölgenin ekonomik yapısında ticaret ve hizmet
sektörlerinin payı oldukça yüksek düzeydedir. Bu nedenle bu sektörlerdeki gelişmeler bölge
ekonomisini çok yakından etkilemektedir. Genellikle ulusal markaların ürünlerini ve
hizmetlerini satan işletmeler ağırlıktadır. Ağırlıklı olarak tek bir merkezden satış işlemleri
gerçekleştirilmekle birlikte şube veya toptan satış gibi yöntemlerle satış politikası belirleyen
firmalarda mevcuttur.

Son üç yıllık periyot dikkate alınarak firmalara satış hacmi, talep durumu ve stok devrine
yönelik bir takım sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bölge içerisinde ticaret ve
hizmet endüstrisinde bir durgunluk yaşandığıdır. Elde edilen bulgular Türkiye ekonomisinin
içinde bulunduğu dönem ile de paralellik göstermektedir. Nitekim 2012 yılında özellikle iç
talepte yaşanan daralma ekonomideki büyüme oranının beklenenin altında çıkmasına neden
olmuştur. İşletmelerin sorunlarının araştırılmaya çalışıldığı kısımda görüldüğü üzere en
önemli maliyet unsuru ve sorun finansmana yöneliktir. Son beş yıl içerisinde firmaların büyük
bir kısmı kredi kullanımına yönelmiş ve kredi kullanım gerekçesi olarak da finansman
sorununu öncelikli sorun olarak göstermişlerdir. Son beş yıllık dönemde işyeri açmak veya
genişletmek için kredi kullanan ve yatırıma yönelen firmaların sayısı da azımsanmayacak
seviyededir.
Bölgenin mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerinin ortaya konulmaya çalışıldığı son
kısımdan ise biraz umutsuzluğu yansıtan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bölgenin mevcut
durumundan ve geleceğinden pek memnun olmayan iş adamları Türkiye ekonomisinin de
gidişatında bir takım sıkıntılar olduğu kanaatindedirler. Elde edilen bulgular Türkiye İstatistik
Kurumu ( TUİK ) tarafından aylık olarak yayınlanan sektörel güven endeksleri ile de
örtüşmektedir. Nitekim anketin yapıldığı dönem olan Aralık 2012 ve Kasım 2012 TÜİK
raporlarında hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerinin gerilediği ifade
edilmektedir. Yani bir güvensizlik ortamının hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır.
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Oda Tarihi
1916 tarihli Bolu Sancağı Salnamesinde yer alan bilgilere göre Devrek Ticaret Odası 1916
yılında kurulmuştur.İlk Kurucu Oda Yönetimi aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.
Devrek Ticaret Odası
Reis; Yeşilbaş Hacı Osman Efendi.
2.Reis; Selmanzade Hacı Süleyman Efendi.
1.Muavin; Hacı Mustafa Efendi.
2.Muavin; Çerkez İsmail Efendi.
Aza; Hacı Mehmet Ağa
Aza; Hacı Ali Zafe Ali Efendi.
Aza; Çağalı Zade Emin Efendi.
Aza;
Aşır Efendi.
Aza; Hacı Mehmet Ağa
Aza; Hüseyin Efendi.
Aza;
Mahmut Ağa.
Aza; Hacı İbrahim Efendi.
1919 - 1922 yılları arası Devrek Ticaret Odasına kayıtlı Devrekli Tüccar ve Esnafın
dökümü şu şekildedir.
21 Bakkal
1 Eczacı
1 Elbiseci
5 Fırıncı
1 Kasap
1 Kunduracı
5 Keresteci
1 Müteahhit
1 Lokantacı
25 Manifaturacı ve Tuhafiyeci
1 Müskiratçı
1 Saraç ve Semerci
1 Tütüncü
Toplam 68 Tüccar ve Esnaf Şeklindedir. Ayrıca 7 Gayrimüslim Ermeni Tüccarında
Ticaret Odasına kayıtlı olduğu görülmektedir.
Zonguldak Ticaret Odasının 1919 yılında kurulduğu göz önünde bulundurulursa Devrek
İlçesinin bölgenin iktisadi hayatında oynadığı rol daha iyi anlaşılacaktır.
1928 yılında Devrek Ticaret Odası 1932 yılında KDZ Ereğli Ticaret Odası İktisat
Bakanlığınca görülen lüzum üzerine Zonguldak Ticaret Odasına rapt ve İhlak
edilmiştir.1986 yılında Devrek İlçesinde yeniden Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Devrekli üyelerinin kayıtları Devrek Ticaret
ve Sanayi Odasına aktarılmıştır.
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DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
Eski Mahalle Sazlık Çayı Mevkii No:2 Devrek/Zonguldak
Telefon: 0 (372) 556 39 91 – 556 81 66
http://www.devrektso.tobb.org.tr
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