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KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 10.00 ’da Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL Başkanlığı’nda toplandı. 
 
TOPLANTIDA BULUNAN ÜYELER  
 
A.Kadir DECDELİ, A.Tunç ATIL, Abdullah ÇEKER, Adem CEYLAN, Ahmet 
BAŞARAN, Ahmet BAYRAKTAR, Albert SAYDAM, Anıl ÜNAN, Atalay KAYA, Ayhan 
ERGENÇ, Ayhan ZEYTİNOĞLU, Bahar BAYKAL, Bahattin ERTUĞ, Birol BOZKURT, 
Cahit AŞKIN, Çınar ULUSOY, Erhan ÖR, Fatih HALDIZ, Korkut ÖZ, Kubilay 
KIRMAN, Mehmet Akif KANIK, Mehmet Ali KARTAL, Mehmet BAŞOL, Mehmet Emin 
BİTLİS, Mehmet ESKİYAPAN, Mert PEKDEMİR, Mesut SANCAKLI, Metin AKTÜRK, 
Muhammet SARAÇ, Murat CAN, Mustafa BÖYET, Oktay KABASAKAL, Orhan 
SARISÜLEYMAN, Osman ERKAN, Osman SOYBAŞ, Filiz AKKAŞ, Fuat BİÇİCİ, 
Hakkı YILDIZ, Haluk KAYABAŞI, Hasan ŞEREFHAN, Hasan Tahsin TUĞRUL, 
Haydar YENİGÜN, Hayrettin ÇAYCI, Hayri KAYA, İbrahim YELMENOĞLU, İlker 
ÖNDER, İrfan KANIK, Kenan BENLİLER, Ömer YAVUZ, Özcan ALBAK, Sacit 
ERTUĞ, Sedat AÇILDI, Sedat BABALIK, Tekin URHAN, Ünal SOYSAL, Vahit 
YILDIRIM, Yunus ÇİFTÇİ         
    
 
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Adnan Naci FAYDASIÇOK, Alper AYBERK, Bora ERGENE, Melih KARAKAŞ, Mesut 
Baki  EFE, Mustafa TÜRKER, Necmi GİDİCİ, Güçlü GÜLER, Haluk İBER, Sadi 
AKÇELİK, Sedat SİLAHTAROĞLU, Ş. Kemal SARAÇ, Turgay ENER, Yakup EKŞİ. 
 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Kocaeli Sanayi Odası’nın değerli üyeleri, değerli meclis üyesi, meslek komitesi 
başkanı arkadaşlarım, Sayın meslek komitesi üyesi arkadaşlarım hoş geldiniz. Yeterli 
çoğunluğumuz var. 8.dönemin 22.toplantısını açıyorum. Her zamanki gibi öncelikle 
bu toplantımıza katılamadığı için mazeret bildiren üyelerimizi sizlerle paylaşacağım. 
Sayın Adnan Naci Faydasıçok, Sayın Alper Ayberk, Sayın Melih Karakaş, Sayın Sadi 
Akçelik, Sayın Sedat Silahtaroğlu, Sayın Cahit Aşkın, Sayın Turgay Ener  
mazeretlerini beyan ederek katılamadılar. Bu arkadaşlarımız dışında size yansımış 
bizim bilmediğimiz mazeretli üyemiz var mı? Yok, teşekkür ediyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım gündeme geçmeden önce size bir üzücü, bir sevindirici haberim 
var. Üzücü haberimiz, bizim Makineciler OSB Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda 
meclis üyemiz sevgili Sedat Silahtaroğlu amcasını kaybetti, kendisine başsağlığı 
diliyoruz. Sevinçli haberimiz de sevgili Ahmet Bayraktar’ın torunu oldu, hayat böyle 
devam ediyor, hayırlı olsun Ahmet Bey.  
 
Değerli arkadaşlarım bugün size bildirilen 10 maddelik gündem üzerine çalışacağız. 
Biliyorsunuz bu özel bir toplantı, geçtiğimiz yılın kesin hesabını bugün bağlayacağız. 
Size gönderilen 10 maddelik gündem üzerinde çalışmaya başlamadan önce gündem 
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hakkında söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde 10 maddelik gündem 
üzerinde çalışmamıza başlıyoruz. 
 
GÜNDEMİN I. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Efendim gündemimizin birinci maddesi, bir önceki toplantımız 18 Aralık 2019 tarih ve 
21 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetinin görüşülmesi ve onayıdır. Bir önceki 
toplantımızın zaptı ve karar özeti size elektronik ortamda ulaştırıldı bu konuda söz 
almak isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde oylarınıza sunmak istiyorum, 18 Aralık 
2019 tarih ve 21 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetini kabul edenler… 
etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 
 
GÜNDEMİN II. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin ikinci maddesi 2019 Aralık ayı mizanının görüşülmesi ve onayıdır 
2019 Aralık ayı, ana hesap mizanı, gelir- gider icmal tabloları size elektronik ortamda 
ulaştırıldı. Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporu var onu okutuyorum. 
 
Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT 
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığına, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulunca 
15 Ocak 2020 tarih, 89 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve meclis onayına 
sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2019 yılı Aralık ayı gelir-giderleri ve mizanı 21 Ocak 
2020 Salı günü Saat 09.30’da komisyonumuz tarafından tüm fasıl ve maddeler 
halinde tetkik edilmiştir. 
 
Kayıtların 5174 sayılı kanuna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği muamelat 
yönetmeliğine ve bütçe ve muhasebe yönetmeliğine, genel kabul görmüş muhasebe 
usul ve nizamlarına uygun olduğu görülmüş ve 2019 yılı Aralık ayı mizanı gelir-gider 
icmal tabloları Oda meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir. 21 Ocak 2020 
saygılarımızla Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih Haldız, Oktay 
Kabasakal. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım ana hesap mizanı gelir-gider icmal 
tabloları hem elektronik ortamda size gönderildi, hem ekranlarda da kısmen 
görmektesiniz. Hesapları İnceleme Komisyonu raporunu da dinlediniz, bu konuda söz 
almak isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde oylarınıza sunmak istiyorum, 2019 yılı 
Aralık ayı ana hesap mizanı, gelir-gider icmal tabloları ve Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporunu kabul edenler.. etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir 
teşekkür ediyorum. 
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GÜNDEMİN III. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin üçüncü maddesi aylık faaliyet raporunun görüşülmesidir.  Aylık faaliyet 
raporunu Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu sunacaktır, buyurun 
Başkanım. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Teşekkür ediyorum Başkanım. Değerli meclis üyeleri, meslek komite başkanlarımız, 
OSB başkanlarımız, çok değerli basın hepinizi Ocak ayı meclisimize başlarken 
Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Sözlerime her zaman olduğu gibi ekonomik değerlendirmelerimi yaparak başlamak 
istiyorum. İlk olarak aylık ihracat rakamlarıyla başlamak istiyorum Aralık ayında 
ihracatımız 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşti yüzde 6,3’lük bir artış var. İthalatımız 
da 19 milyar dolar olarak gerçekleşti burada da yüzde 14,8’lik bir artış var. Uzun 
zamandan beri ithalatımızda böyle yüksek bir artış görmemiştik. Dış ticaret açığımız 
da 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti, burada da bir önceki yıla göre yüzde 37’lik bir 
artış var. Tabii bunların baz etkisiyle olduğunu hepimiz biliyoruz.  
 
Dış ticaret rakamları tamamlandığı için kısaca yıllık bazda ihracatımıza bakarsak 
ihracatımız 171,6 milyar dolar, geçen seneye oranla yüzde 2,1’lik bir artış var, bu 
rakamlar özel ticaret sisteminin rakamları. Yani serbest bölgeler ve antrepoların 
rakamları burada yok, ancak Ticaret Bakanlığı genel ticaret sistemine ait rakamları 
paylaşıyorlar, Sayın Bakanımızın GTS’ye göre paylaştığı 180,5 milyar dolar orada da 
yüzde 2,04’lük bir artış var. Bu Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamları.  
 
TÜİK verilerine göre ilk 11 ayda Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracat yüzde 48,9 geçen 
yıla oranla binde 9’luk bir azalma var. Yine Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığımız 
ihracat ki  bu da yüzde 7,2 orada da bir önceki yıla göre yüzde 4’lük bir gerilememiz 
var. 
 
En fazla ihracat yaptığımız beş ülkeye bakarsak Almanya 15,4 milyar dolar burada 
yüzde 4,3 ‘lük bir azalma, İngiltere 10,9 milyar dolar burada yüzde 2.1’lik bir azalma, 
İtalya’da 9,3 milyar dolarlık bir ihracat var orda da 2,7’lik bir azalma var. Irak’ta 9 
milyar dolarlık bir ihracatımız var burada yüzde 7,8’lik bir iyileşme var. ABD 
pazarında da  8,1 milyar dolarlık ihracatımız var, burada da yüzde 2,9’luk bir azalma 
var. Yani 5 tane büyük ihracat merkezimizden sadece Irak’ta artış yakalamışız, 
Avrupa’da ki yavaşlamayı biliyoruz, Amerika’da da ufak bir azalma yaşadık.  
 
Şayet bu ilk ülkelere yaptığımız ihracatlar 2018 yılındaki seviyesinde olsaydı yıllık 
ihracatımız 4 milyar dolar daha fazla verecekti bunu da bilmenizi istedik. Her şeye 
rağmen 2019 yılında ülkemiz ihracatı arttıran ender ülkelerden bir tanesi olarak da 
göz önüne çıktı. Bizim artık 2020 yılında 17–18 milyar dolarlık aylık ihracatları 
yakalamamız gerektiğini de düşünüyoruz. Bu bakımdan Libya ve İdlib’de ki ateşkes 
sağlanması çabalarını çok önemli buluyoruz. Kısa bir süre önce yıllık 500 bin dolar 
ihracat yapan firmalara yeşil pasaport verileceği açıklanmıştı, geçtiğimiz ay 
ihracatçılara verilen yeşil pasaport süresi 2 yıldan 4 yıla çıktı arkadaşlar. İhracattan 
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konuşurken bunu da sizlerle paylaşalım ve bunu memnuniyetle karşıladığımızı sizlere 
aktarmak istedim. İthalat ayağına baktığımızda 202,7 milyar dolarlık bir ithalatımız var 
bir önceki yıla göre yüzde 9,1’lik bir azalmamız var. Dış ticaret açığımız 31,1 milyar 
dolar burada da yüzde 43,5 bir azalma oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 
yüzde 75,3’den yüzde 84,6’ya çıktı. Bunlar tabi ki önemli rakamlar ancak son 
dönemde aldığımız rakamlar artık trendin ters yöne doğru ilerlediğini de biliyoruz. 
İthalat alt kalemlerine bakarsak hammadde ara malı ithalatı 157,9 milyar dolar burada 
yüzde 7’lik bir azalma var. Yatırım sermaye malları 25,8 milyar dolar burada yüzde 
12’lik bir azalma var, arkadaşlar bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüketim 
mallarında 18,5 milyar dolar gerçekleşmiş burada da yüzde 20 civarında bir azalma 
var. Tabi ki tüketim mallarında ki azalmanın cari açık, ticari denge açısından olumlu 
ama yatırım mallarında ki azalmanın geleceğe yönelik beklentilerimizi maalesef 
olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. 
 
Kocaeli Gümrüklerinin verilerini sizinle hemen paylaşmak istiyorum, Aralık ayında 
ihracatımız 2,6 milyar dolar ufak yüzde 1,6’lık bir azalmamız var, ithalatımız 3,7 
milyar dolar burada da yüzde 9,5’luk bir artış var. Petrol fiyatlarının da burada önemli 
bir etkisi olduğunu düşünüyoruz ama Türkiye’de ki artışın çok altında olması bizim 
için tabi ki iyi bir rakam.  
 
Yılın tamamına bakarsak Kocaeli için ihracatımız 29 milyar dolar olarak tarihi bir zirve 
yaptı, geçen yıla oranla yüzde 1,6’lık bir artışımız var. İhracattaki payımız 16,9’a 
geriledi geçen yıl bu 17 idi. İstanbul’dan sonra en fazla ihracat yapan il olarak ortaya 
çıkıyoruz.  
 
Hatırlayacaksınız TİM rakamları bizim 2019 rakamını 15,2 milyar dolar olarak 
gösteriyor, 13,8 milyar dolarlık fark var arkadaşlar tabi bunun 600 tane şirketimizin 
genel merkezinin İstanbul’da olmasından kaynaklandığını biliyoruz. Sadece biz şöyle 
bir çalışma yaptık il 500 içerisinde ki 79 firmamızın ihracatı arkadaşlar 15,7 milyar 
dolar. Yani o bile TİM rakamına eşit , hatta üzerinde dolayısıyla bu verilerin, bugünkü 
çağda daha düzenli,  daha iyi yapılması gerektiğini her yerde getiriyorum getirmeye 
de devam edeceğim. Çünkü bu veriler iyi yapılmadığı takdirde iller arasında ki gelir 
paylaşımı ve teşviklerin düzenlenmesinde de yanlışlıklar olacağını biliyoruz.  
 
Kocaeli dış ticaret hacmi 69,3 milyar dolara geriledi yüzde 10’luk bir azalma var 
Türkiye dış ticaretinde ki payımızda 19,7’den 18,5’a geriledi buda tabi ki az önce 
söylediğimiz Türkiye genelinde ki rakamlarla Kocaeli rakamları arasında ki farklılıktan 
kaynaklanıyor.  
 
Otomotiv sanayi ilimizin şampiyonu, onların ihracat artışı 1,27 bizim ihracatımızdaki 
otomotivin payı yüzde 45 arkadaşlar, bu geçen yıl 49’muş, Türkiye otomotiv 
ihracatında ki Kocaeli payı yüzde 27 ne kadar önemli olduğunu dile getiriyoruz. 
 
Biz birde Kocaeli’ni bir devlet olarak görürsek dünyada ki sıralamasına baktığımızda 
da Kocaeli 67. Ülke olarak sıraya giriyor, bunlar biraz enteresan rakamlar diye sizlerle 
paylaşabiliriz. Cari dengemize baktığımız da Kasım ayında 2,725 milyon dolarlık bir 
fazlamız var aylık 518 milyon dolar açık verdik. Yıllık cari denge kademeli olarak 
azalsa da hala artıdayız ama Aralık ayında bu dengenin sıfıra yakın olacağını 
görüyoruz çünkü Aralık’ta ithalat ihracat arasında büyük bir fark olduğunu biliyoruz.  
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Reel efektif döviz kurunu her zaman sizlerle paylaşıyorum. Aralık ayında 76,17 
endeksin 100 olması halinde Aralık ayında doların 4,74 olması gerekiyordu ama 
Aralık ayında dolar 5,83’tü bugün ise 5,94 seviyesinde. Yani bu 76 kuru endeksi biraz 
daha aşağıya düşmüş oldu biz 90’ı hatırlayacaksınız 90’nın üzerine çıkmasını asla 
istemiyoruz demiştik ihracatın desteklenmesi açısından, hatta belki 80’e de 
çekmemizde fayda var belki ülkemizin ihracatı arttıran önemli ülkelerden bir tanesi 
olmasının nedeni de bu kurda ki destek diyebiliriz. Çünkü pazarlarımızda daralma 
olmasına rağmen bunu gerçekleştirdik. 
 
Enflasyon rakamlarına baktığımızda arkadaşlar, TÜFE’de 11,84’lük bir rakam geldi 
aylık bazda 0,74 ÜFE ise 7,36 aylık bazda 0,69 olarak gelen bir rakam. Aralık ayında 
enflasyonun biraz artacağını bekliyorduk ama hedef olan yüzde 12’nin altında kalmış 
olmasını olumlu buluyoruz.  Önümüzde ki dönemde kurlarında etkisiyle bu oranların 
biraz yukarı çıkacağını görebiliyoruz. Önemli bir gelişme oldu, mobilya, yumurta ve 
balıkların toptan satışlarında KDV’ler indirildi yumurta ve balıkta KDV oranı yüzde 1’e 
mobilya da yüzde 8’e düşürüldü bunun sektörlerin kayıt altına girmesi açısından çok 
önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz, enflasyona da olumlu katkısı olacaktır. Yine 
bir diğer önemli gelişme Merkez Bankası politika faizinin 75 baz puan daha indirdi 
böylece yüzde 12 seviyesindeki politika faiz oranı 11,25 oldu. Tarihsel rakamlara 
bakarsak 14 Eylül 2018’de bu rakam yüzde 24’tü, 26 Temmuz 2019 yüzde 19,75’e 
düştü, 13 Eylül’de bu rakam 16,50 oldu, 25 Ekimde 14 oldu, 12 Aralık’ta 12’ye 
düşmüştü son olarak bu yılın 16 Ocağında da 11,25’e düştü. Burada faiz oranlarının 
düşmesinin bizler için, yatırım yapan sanayiciler için çok önemli olduğunu 
vurguluyoruz,  kamu bankaları bunu uyguluyor ama özel bankalar biraz daha 
arkadan geliyorlar onları da bu indirimlere katılmaya davet ediyoruz tabi ki. Aylık 
kapasite kullanım oranlarına baktığımızda arkadaşlar Türkiye genelinde yüzde 77 
olarak kapattık. Kocaeli’nde bu oran 71 tabi endeks farkı bu. Yılın tamamına 
baktığımızda Türkiye 75,9 Kocaeli 70,4 olarak çıkıyor, Türkiye binde 9 2018’in 
gerisinde Kocaeli ise binde 5 oranında geçen yılın altında. 
 
Kapasite kullanım oranlarımıza yıllık bazda bakarsak 2014’te Türkiye 75’miş, 2015’te 
76,8, 2016’da 77,4, 2017’de 78,5’e kadar çıkmış 2018’de 76,8 2019’u 75,9’la 
kapatmışız. Tabi bizim arzumuz Türkiye ortalamasının yüzde 80 ve üzeri olması 
burada ilave bir yatırım yapmadan maliyet düşürücü bir unsur olarak bunu burada 
görüyoruz arkadaşlar. Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda 5,1’lik bir artış 
gerçekleştirdi, aylık bazda binde 7 Temmuz 2018’den bu yana en yüksek aslında bir 
artış oranı bunun detaylarını sizlerle paylaşmayacağım ama Kasım ayında imalat 
sanayinin yıllık yüzde 5,3 artmış olması sermaye malı üretiminde de yüzde 7,5’luk bir 
artış olması, aramalı üretiminde yıllık yüzde 6,7’lik ve daha da önemlisi yüksek 
teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 17,8 bir artış olması memnuniyet verici. İnşallah bu 
son okuduğum yüksek teknolojik ürünlerdeki artışlar devam eder. İşsizlik oranına 
baktığımızda arkadaşlar Ekim ayında işsizlikte önemli bir gelişme oldu 13,4 olarak 
açıklandı bir önceki yılın 1,8 puan üzerinde ama bir önceki aya göre 4 puan gerilemiş 
oldu. Son 2 aydır işsizlikte bir gerileme var. Bunun normalde sezonsal olarak artış 
olması gereken aylar olmasına rağmen geriliyor olmasını biraz inceledik. Ekim ayında 
Eylül’e göre istihdam edilenler sanayi de 120 bin, inşaatta 65 bin, hizmetlerde 122 bin 
kişiye yükselmiş tarımda ise mevsimsel olarak 405 bin kişi azalmış. Ancak bir evvelki 
yıla göre istihdam edilenlerin sayısı 527 bin kişi azalmış.  Şimdi bakın burada bir 
çelişki var tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat 
sektöründe ise 305 bin kişi azalmış sadece hizmet sektöründe 78 bin kişilik bir artış 
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var. Bir önceki yıla göre işsiz sayısında ki artış 2019’un başından beri artıyor bu ayda 
iş gücüne katılım sadece 82 bin bence kritik nokta burası. İstihdam oranının 
gerilemesine rağmen işsizlik oranımız bir önceki aya göre azalıyor, kısacası iş 
arayanlar azaldı bu işsizliğimiz azaldı anlamına gelmemeli diye düşünüyorum.  
 
Bütçeye baktığımızda biliyorsunuz her ay burada dile getiriyoruz Aralık ayı hep 
kritiktir 30,8 milyar TL açık verdik. Gelirler 73 milyar TL,  giderler 104 milyar TL oldu. 
Gelirler yüzde 9 artarken giderler yüzde 22 arttı. Yılın tamamında bütçe açığı 123,7 
milyar TL olarak gerçekleşti gelirler 875 milyar TL giderler 999 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Burada da yıllık bazda giderlerde yüzde 20’lik gelirler yüzde 15,6’lık bir 
artış var, tabi ki giderlerimizi enflasyon oranının üzerinde yapmamamız lazım diye 
hemen aklımıza geliyor. Faiz harcamaları da enflasyonun çok üzerinde arttı 99,9 
milyarlık faiz harcamamız var burada yüzde 35,1’lik artış var arkadaşlar. 
 
Bütçe 1993’ten bu yana ilk kez faiz dışı açık verdi 80,6 milyar TL olan bütçe açığı 
hedefi 125 milyar TL’ye revize edilmişti, 123,7 milyar TL ile revize edilen oranın 
altında kaldık. Gayri Safi Milli Hasılaya oranı yüzde 2,9 bu aslında Maastricht 
kriterlerinin tam sınırında biliyorsunuz Maastricht kriterleri yüzde 3 ancak geçen yıl 
çok önemli bir faaliyet oldu tek seferlik  Merkez Bankası fonlarından bütçeye para 
aktarıldı onun rakamı da 26 milyar olan Merkez Bankası geliri 2018’de, 2019’da 93,7 
milyar TL olarak bütçeye aktarılınca ciddi bir fark oluştu bu olmasa bizim 
hesaplarımıza göre bütçe açığı 166 milyar TL olacaktı bu da bütçe açığının gayri safi 
milli hâsıla oranını yüzde 2,9’dan 3,8’e çıkartıyor. Yani Maastricht kriterlerinin üzerine 
çıkmış oluyoruz bu konuda çok önemli olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. 
 
Pazartesi günü Merkez Bankası’nın genel kurulu vardı, Merkez Bankası bu yıl  40,5 
milyar TL bütçeyi tekrar arttıracak ama  geçen sene bunun üzerinde bir katkı 
sağlamıştı bu sene onu yapamayacak. Dolayısıyla biz  ithalattan çok fazla vergi 
aldığımızı da unutmayalım ithalatın azalmasıyla gelirlerin düşmesi de paralel oldu. 
Aslında giderleri kısabilsek daha doğru işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Vergi 
gelirlerindeki performansımızda  maalesef yüzde 8,3 gibi bir artış sağlayabildik orada 
da az önce söylediğim gibi ithalattan alınan vergilerin azalması. 
 
Değerli üyeler şimdi kısaca aylık faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum, 21 Aralık 
tarihinde Sayın Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanımız 
Sayın Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla Zonguldak’ta Ticaret Odasının 100. Yılı 
kutlamalarına katıldım orada hem Zonguldak Belediye Başkanını hem Vali Beyi 
ziyaret ettik. Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma kampusunda bir açılış törenine 
katıldık yine Çaycuma Ticaret Sanayi Odası’nda Meclis Üyeleriyle bir araya geldik.  
 
22 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleşen Gölcük’teki 
MİLDEN Donanma Komutanlığı Tersanesinde yapılan 6 adet yeni tip Denizaltı’nın 
havuza indirilmesi ile ilgili törene katıldım. 
 
27 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Odalar Birliği Başkanımızın 
katılımlarıyla birlikte Türkiye’nin Otomobil gurubunun başlattığı yeni otomobil ile ilgili 
törene katıldık.  
 
Yine aynı gün Dijital Dönüşüm Komisyonumuz üyelerimiz Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile kurulan Model Fabrika ziyareti yapıldı.  
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8 – 17 Ocak tarihinde Odamız ve TÜBİTAK MARTEK organizasyonunda 30 kişilik bir 
heyet ile Amerika Birleşik Devletleri ziyareti yaptık, Las Vegas, San Francisco ve 
Chicago şehirlerini gezdik. Las Vegas’ta elektronik fuarı vardı. Bu dünyadaki en 
büyük elektronik fuarı hakikaten çok önemli olduğunu düşündüğüm tabi teknik bir kişi 
de değilim ama çok önemli teknolojik gelişimlerin olduğu bir fuardı orada oldukça 
etkilendik. Fuar kapsamında Türkiye’nin ufak bir standı vardı onun da ziyaret ettik 
B2B görüşmeleri yapıldı. San Francisco ziyaretimizde Plug&Play ve İnkübatör 
Merkezimizi ziyaret ettik, burası özel bir teknopark arkadaşlar birçok önemli ismini 
bildiğimiz firma buradan aslında doğmuş daha sonra Google ve Facebook 
kampüslerini gezdik onlardan zaten etkilenmemek söz konusu değil. Daha sonra 
Chicago ziyaretimizde Belediye ve özel sektörün iş birliği ile yaptığı MHUB adı altında 
üniversite benzeri bir kampüste ufak şirketlerin veya kişilerin AR-GE yapmalarına 
fırsat veren bir ufak merkezi ziyaret ettik. Ondan da hakikaten Türkiye’de bilhassa 
Kocaeli gibi bir ilde bizim de benzer bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum ama bunu 
üniversitelerimizle ve sizlerle detaylı konuşacağız.  
 
Daha sonra da Chicago’da daha önce Türk Ticaret Merkezi olarak daha sonra da 
Global Trade Hub olarak ismini değiştiren firmayı ziyaret ettik orada da Amerika’ya 
açılması iyi planlanan firmalarımızın iş yapabileceği bir merkezi ziyaret ettik. Şuan da 
22 firmamız yani Kocaeli firması değil Türk firması orada zaten bu işleri yapıyorlar. 20 
Ocak’ta Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Beyle bir 
yemek yeme fırsatım oldu. Hakikaten İKV Başkanlığı dönemimde Avrupa’dan bize 
gelen en olumlu kişilerden biri olarak kendisini gördüm kendisiyle de mutabakat 
sağladık Brüksel’de Türkiye ile ilgili karar veren hem sivil toplum hem kişilerle bir 
araya gelme noktasında yoğun çalışmalarımız olacak.  
 
Son olarak 81 ilde 81 meslek lisesi projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlı ile  bir 
protokol yapmıştık. Geçtiğimiz ay 6 tane komitemiz bu okulu ziyaret ettiler ben bütün 
komite üyelerime teşekkür ediyorum. Odamızın 6. meslek komitesi üyesi Cafer 
Özgen Bey okulumuzun mobilya ve iç mekân tasarımı alanı için 120 adet kontraplak 
malzemeyi temin ettiler. Yine 6. Meslek komitesi Başkanı Hüseyin Güler Bey çeşitli 
ölçülerde 60 adet MDF malzemeyi okula verdiler. 9. Meslek Komitesi üyesi Batuhan 
Sözer okulun kimya laboratuarı için saf su cihazı bağışında bulundu, Cafer Bey’e 
Hüseyin Bey’e ve Batuhan Bey’e okulumuza katkıları için sizlerin huzurunda tek tek 
teşekkür ediyorum. Diğer taraftan okulun alt yapısını güçlendirmeye yönelik 
komitelerimizden çok güzel öneriler geliyor daha somut şeyler geldikçe de sizlere 
bunları aktaracağım. Sözlerime son verirken dikkatiniz için hepinize teşekkür ederim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, Başkanım sizi biraz daha kürsüde tutacağız. Değerli arkadaşlarım aylık faaliyet 
raporunu Başkanım sundu bu konuda ilave bilgi, görüş ihtiyacı olan var mı? Hayrettin 
Bey’e bir mikrofon verebilir misiniz? 
 
Meclis Üyesi Hayrettin ÇAYCI  
 
Evet, teşekkür ederiz Sayın Başkan bayağı faal bir ay geçirmişsiniz. Şimdi efendim 
ben bu kapasite kullanım oranı ile ilgili Türkiye de bu ölçümün pek doğru yapılmadığı 
düşüncesindeyim. O da şu; acaba Kocaeli’ne göre veya Kocaeli’nin şuan da 
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büyüklük ortalaması büyük, orta, küçük, sanayi olarak diğer şeylere göre durumu 
nedir? Böyle bir istatistik var mı ? Böyle bir çalışma var mı? Çünkü küçük 
işletmelerde ne kapasite biliniyor, ne kullanım oranı doğru dürüst biliniyor, adam 
kafadan sallayıp gönderiyor. Ben biliyorum da onu söylüyorum, bildiğim kadarıyla 
Kocaeli’de çok büyük sanayi var ve çok iyi bilgisayar sistemleri var. Kapasite raporu 
ondan çıkıyor,  yani oranını kimse kafasından sallamıyor. Şimdi Türkiye’de diyoruz ki 
Türkiye genelinde bu 75 küsür, Almanya’da değil. Almanya’da şuan da rakam 63 
birde acaba bu kapasite kullanım oranını batı veya diğer ülkelerle bir kıyas yapabilir 
miyiz? Onlardan böyle bir çalışma alabilir miyiz? Biz de ölçümüzün nerede olduğunu 
anlayalım örnek, Türkiye rekor kırdı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını yaptı 
Türkiye’nin şuanda ihracatı Bulgaristan’ın kişi başına düşen ihracatının yarısı. Yani 
bir yerde kıyasla yol alalım, nerede olduğumuzu rakamlarla tespit edelim. Ne 
Kocaeli’ni bu rakamlardan aşağı düşürelim ne de Türkiye’yi 75,6 kapasite kullanıyor 
diye de aynı enflasyon gibi böyle bir hata yapmayalım. O düşünceyle eğer böyle bir 
katkı olursa mutlu olurum. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Hayrettin Bey ben kısaca bir bilgi vereyim yani dediğiniz o kadar doğru ki biz 
malumunuz bu sektörel performans ödül törenini niye yapıyoruz? Buraya katılan 
firmalarımız genelde kendilerini en azından ortalamanın çok üzerine gören firmalar, 
onlarda bile kapasite oranlarının yorumlanmasında farklılıklar var. Öncelikle biz 
kapasite oranını anket bazıyla yapıyoruz yani bizim kendi ölçtüğümüz bir şey değil. 
Firma temsilcisinin bize verdiği bilgiler ama size sonuna kadar katılıyorum, olaya 
şöyle bakıyoruz, baz aldığımız tarihte de aynı yanlış ve aynı kişiler veriyor bu rakamı 
bugün de aynı kişiler veriyor. Dolayısıyla orada sadece marjinal artışları ve 
eksilmeleri ölçtüğümüz için oradan bir hareket kaynağımız oluyor ama gerçekten 
olması gereken midir, yakın mıdır noktasında size yüzde yüz katılıyorum.  
 
İlimizin Türkiye genelinden farkı şu biz biraz daha bilinçli olduğumuzu düşünüyorum 
bir de bizim 2 bin 500 civarında firmamız var. Türkiye ortalamasına göre kanaatimce 
yüzde 90 seviyesinde KOBİ var. Türkiye ortalamasında bu sayı yüzde 99 yani yüzde 
10 puanlık bir farkımız var arada. Dolayısıyla bizim daha yakın daha doğru olmamız 
çok olası ama bu  tamamen bir tahmin metodu. Sizin söylediğiniz gibi ne kişi başı 
ihracatımızın ne de  kapasite kullanım oranlarımız çok sarraf ölçümünde olmadığını 
biliyorum. Ona bir çalışma yapalım biraz daha dediğiniz çok doğru 170 milyar 180 
milyar rekor ama belki 300-350 bugünlerde olması gereken rakam  buydu. Bizim 
bunu da belki dile getirmemiz lazım  ama bizim amacımız da devletin açıkladığı 
rakamları burada yorumlamaya çalışıyoruz ama verdiğiniz hedef doğru bir hedef 
bunlara da çalışalım. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Ahmet Beye bir mikrofon verelim. 
 
Meclis Üyesi Ahmet BAYRAKTAR  
 
Şimdi Hayrettin Beyin yaptığı güzel bir tespiti ben desteklemek amacıyla söz almak 
istedim. Madem öyle ihracatla ilgili özellikle katma değer ve ara malı kullanımının da 
bence yapılacak bir çalışmada göz önüne alınmasında fayda var çünkü birçok ara 
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malını ithalatla getiriyoruz. Bizler de getiriyoruz sanayiciler olarak kullanıyoruz onlarla 
ilgili hükümetin bazı girişimleri var biliyorum ama çok fazla ileri gitmedi büyük 
yatırımlar gerektiriyor hammadde olsun ara malı olsun. Yapılacak çalışmada 
Odamızın bunu da göz önüne almasında fayda var. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Notlarımızı aldık bir konu da arkadaşlar çok dile getiriyoruz bu mecliste de 
malumunuz birçoğunuza zaman zaman  yerli malı belgesi gerekiyor biz Sanayi Odası 
olarak bu belgeyi veriyoruz burada da yerli malının tarifinde sorunlar var. Biliyorsunuz 
bizim bölgemiz önemli bir lastik üreticisi bölgesi, maliyetlerden ötürü sıfırdan yapılan 
bir lastik Türk malı olmuyor arkadaşlar biz lastiğe Türk malı belgesi veremiyoruz. 
Çünkü kauçuğu, karbon siyahı ithal olduğu için o ürünlerin rakamı da değeri de 
yüksek olduğu için bunu da yapamıyoruz. Bakanlığa  bunu ilettik o yüzde 50’lik 
maliyet fiyatı maalesef bu belgeyi vermemize engel oluyor ama düşünebiliyor 
musunuz? Sıfırdan bir ürün geliyor şekillendiriliyor, önce hamuru yapılıyor, 
şekillendiriliyor, pişiriliyor temizleniyor ona rağmen yerli olamıyor. Yani birçok temel 
sıkıntılarımız var ara malı ithalatını azaltmak için yapılması gereken çalışmayı da 
yapmaya çalışalım Ahmet Bey teşekkürler. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Mehmet Bey buyurun. 
 
23. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet ÖZDEŞLİK  
 
Şimdi Hayrettin Bey çok önemli bir konuya değindi, Başkanım da onu tamamladı, 
bende şöyle bir görüş oluştu. Şimdi biz yüzde 70 verimlilikte çalışıyorsak ki biz de 
anketleri doldururken yüzde 80 verimlilikte çalışıyoruz diye dolduruyoruz ama 
sonuçta biz Bulgaristan’ın ihracatının yarısındayız ve  burada Bulgaristan’ın 
seviyesine ulaşmamız için iki misli yatırım yapmamız gerekiyor. Veya daha verimli 
çalışmamız gerekiyor yani biz kendimiz ne derece verimliyiz ve bu konuda da biraz 
önce değinildi. Ankara’da örnek  firma var Dijital Dönüşüm Komisyonu olarak ziyaret 
ettik, orada ben pek çok şeyi fark ettim. Aslında tam dijital dönüşümle ilgili değildi 
lean üretim ile ilgiliydi, bunu uygulayan çok iyi firmalar var tabi ama yüzde 90’ı KOBİ 
olduğuna göre bunları gerçek anlamda bilen firmalar çok az. Yani biz kendi 
verimliliğimizi arttırarak daha fazla yatırım yapmadan ki bunun da yolları var bunu 
yaygınlaştırmamız lazım. Bizim Oda olarak KAIZEN toplam kalite sistemleri 
konusunda eğitimlere önem vererek üyeleri geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Bu konuda da notumu aldım ben. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, Başkanım başka söz alan yok. 
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GÜNDEMİN IV. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin dördüncü maddesi 2019 yılı faaliyet raporunun 
görüşülmesi ve onayıdır, 2019 faaliyet raporunu da Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ayhan Zeytinoğlu sunacak, kendisi de kürsüde hazır, buyurun Başkanım. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Teşekkür ediyorum Başkanım sağ olun. Değerli Meclis Üyeleri 2020 yılına girdiğimiz 
bu günlerde kısaca bir durum tespiti yapmak gerekirse; Artan jeopolitik riskler ve 
ticaret savaşları geçtiğimiz yıl boyunca gündemini korudu. Dünya ekonomisindeki 
durgunluk beklentileri, alınan tedbirlerle, kısmen ortadan kalktı. 2019 yılında küresel 
ekonomiye baktığımızda; ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son veriler olumlu tablo 
çizdi ve resesyon beklentisi ABD’nin gündeminden çıktı. Resesyon, Avrupa için tehdit 
olmaya devam ediyor. Çin’deki büyüme performansı azalarak da olsa devam etti. 
Japonya durgunlukla mücadelesini sürdürüyor, Brexit sürecindeki belirsizlik ise, 
İngiltere’de Boris Johnson’ın tek başına iktidara gelmesiyle nispeten ortadan kalktı. 
Dünyada bu gelişmeler devam ederken, ülkemiz ekonomisinde bazı alanlarda 
toparlanma, bazı alanlarda düşüş yaşandı. Enflasyon, faiz oranları ve cari dengeden 
olumlu performans sergilerken; İşsizlik, bütçe dengesi ve büyümede nispeten 
olumsuz bir yıl geçirdik. Ekonomimiz 2019 yılının ilk iki çeyreğinde küçüldü; üçüncü 
çeyrekte zayıf bir büyüme performansı sergiledi. Yılın son çeyreğinde ise yüzde 5 
civarında büyüme beklentimize rağmen yılı ancak yüzde 1’in altında zayıf bir büyüme 
oranı ile kapatacağımızı düşünüyoruz. 
 
Tüm bu gelişmeler devam ederken, KSO olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her 
konuda yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurduğumuz işbirlikleri ile 
firmalarımızın yıl boyunca yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeye ve projeler 
geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kocaeli sanayini hak ettiği 
konuma taşımak noktasında bu desteklerimizi sürdüreceğiz.  
 
Değerli Üyeler, Bildiğiniz üzere, Odamızın 2019-2022 dönemi Ana Stratejik 
hedeflerimiz; Sanayi Dönüşümüne Liderlik Etmek, Akıllı İhtisaslaşmış Birimler 
Oluşturmak, Sanayi Kümeleri Oluşturmak, Küresel Ticari Gelişmelere Uyum 
Sağlamak ve KSO'nun Ulusal Marka Değerini Güçlendirmek idi. 2019 yılında bu 
başlıklar altında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Üyemiz sanayi kuruluşlarının rekabet 
güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla yıllardır süregelen, 
bir kısmı gelenekselleşen hizmetlerimiz ve kamusal görevlerimiz dışında 2019 yılında 
savunma sanayinde yerlileştirme, mesleki eğitim-nitelikli istihdam, enerji verimliliği ve 
bölgemizin ticaret hacmini artırmaya yönelik birçok yeni proje ve çalışmaya imza 
attık. Özetle yıl içerisinde faaliyetlerimize bakarsak; Üyemiz sanayi kuruluşlarını 
yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile 
ilgili bilgiye erişim konusunda; Yıl içerisinde ücretsiz 40 adet bilgilendirme toplantısı 
düzenledik.  Ayrıca; 9-10 Nisan tarihlerinde Oda olarak SEVESO ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği konularında “Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi”nin ikincisini 
gerçekleştirdik. İki gün boyunca yaklaşık 1.600 katılımcı izledi. 28 sunum, 70 stant, 
48 kurum/firma bize burada destek verdi. 2019 yılında odaklandığımız konuların 
başında gelen mesleki eğitim ile ilgili; üyelerimizin ara eleman ihtiyaçlarını sağlamak 
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için uygulamaya dönük projelerimize devam ettik. MARKA’dan destek aldığımız 
"Metal Sektöründe İşgücü Geliştirme Projesi"nde makina ve metal imalatı elemanı 
yetiştirme konusunda uygulamalı staj çalışmaları ile firmalarımızın istihdam taleplerini 
karşılamaya başladık. 26 öğrencimiz 8 firmada staj yapıyorlar. 81 ilde 81 Meslek 
Lisesi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ve  İzmit Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yönetiminde Oda olarak söz sahibi olduk. Meslek 
Komitelerimizin de katkılarını alarak okul-sanayi işbirliğini geliştirmeye başladık. 2020 
yılında destek olacağımız okul sayısını artırmayı hedefliyoruz.  
 
TOBB MEYBEM işbirliği ile mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetlerini 
gerçekleştirdik. Bu güne kadar 3976 kişiye belge verdik. Türkiye birincisi olduk. 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında teorik ve pratik 
eğitimlerin bir arada uygulanabildiği mesleki eğitim kursları açıyoruz. 2019 yılında bu 
kapsamda 7 ayrı firmanın 615 çalışanına çeşitli meslek kollarında İŞKUR ve Milli 
Eğitim işbirliğinde kurslar açıldı.  Diğer taraftan; “Sanayiye Uzman” isimli projemiz, 
MARKA desteği almaya hak kazandı. Bu destek ile sanayi işletmeleriyle emekli 
mühendisleri eşleştirmek ve bu mühendislerin kısmi zamanlı teknik danışmanlık 
yapmasını sağlamak amacı ile bir eşleştirme platformu oluşturduk. 
 
İkinci odaklandığımız konu olan Enerji Verimliliği ile ilgili; AB finansmanı ile 
danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Yıl içerisinde bu konuda eğitimler, 
bilgilendirme toplantıları düzenledik. Üyemiz 20 KOBİ’ye ücretsiz enerji etüdü yaptık.  
 
2019 yılında firmalarımızın savunma sanayi pazarına açılmalarını sağlamak hedefiyle 
ikili iş görüşmelerimizi ve saha ziyaretlerimiz arttırarak devam ettirdik. SANTEK Fuarı 
ile eş zamanlı olarak organize ettiğimiz “Tedarikçi Görüşmeleri”nde; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikala Genel Müdürlüğü; 
Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, İşbir Elektrik, Makina ve Kimya Endüstrisi, 
SAHA-İstanbul Derneği’nin üst düzey satın alma ekipleri, tedarikçi adayı 
firmalarımızla bir araya getirdik. 540 iş görüşmesi yapıldı. Savunma Sanayi 
Başkanlığı ve Vakıf şirketlerinin katılımı ile potansiyel tedarikçi firmaların 
kabiliyetlerini yerine görmek amacı ile saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Yine Savunma 
Sanayi Başkanlığı tarafından yerlileştirilmesi planlanan ekipmanları üretebilmek için 
2019 yılında Odamız önderliğinde 60 üyemizin ve Odamızın ortaklığı ile “Kocaeli 
Savunma Sanayi Şirketi”nin kurulumunu tamamladık. Ayrıca; kümelenme 
çalışmalarımız kapsamında; 2019 yılında alt yapısını oluşturduğumuz “Robotik 
Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon” konusunda yaptığımız Ur-Ge proje 
başvurusu Bakanlık tarafından destek almaya hak kazandı. Üniversite-sanayi-kamu 
işbirliğine yönelik çalışmalarımız 2019 yılında da devam etti. Bu doğrultuda; Üyesi 
olduğumuz Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Ekibi tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler çerçevesinde; 37 firma ziyareti gerçekleştirdik. Ar-Ge Merkezleri arasında 
koordinasyonu sağlamak için 2 sektörde ortak toplantı yaptık. İlaç ve kimya 
sektöründe arkadaşlar. Üniversite ve araştırma kurumlarımızın laboratuar 
olanaklarını tanıtmak için firmalarımızla teknik geziler düzenledik. Yine burada gıda 
ve ilaç sektörüne yaptık diğer taraftan; ilimiz sanayicisinin dış ticaretine büyük katkı 
vereceğine inandığımız "E-Ticaret Projemiz” kapsamında çalışmalarımız devam 
ediyor. 304 firmayı kapsayan 2. firma grubunun üyelik işlemleri yürütüldü. 
Firmalarımızın ihracatını arttırmak ve yeni pazarlarla tanışmalarını sağlamak için 
uluslararası etkinliklere devam ettik. İspanya,  Bulgaristan, Lüksemburg, Almanya ve 
İtalya’ya yapılan fuar ziyaretlerinde firmalar hem ikili iş görüşmeleri, hem Büyükelçilik 
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ziyaretleri, hem de firma ziyaretleri yaptılar. Ayrıca; İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 
Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi’ni ve Almanya Schengen Vizesi için de İDATA 
Kocaeli Mobil Başvuru Ofisi’ni Odamızda açtık. Marmara Sanayi Bölgemizin ticari 
hayatına büyük katkı veren ve altıncısını düzenlediğimiz Doğu ve Teknoloji Fuarı’nı 
bu yıl da TÜYAP’ın organizasyonu ile 6-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdik. 
Fuarımızı yurtdışı ve yurtiçinden 34 bin 256 kişi ziyaret etti. Fuar kapsamında 
hazırlanan Match4Industry, B2B Eşleştirme Etkinliği ile İngiltere, Rusya, Uganda, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Libya Arap Cemahiriyesi, Nijerya, Yunanistan, 
Küba, Tunus, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Sırbistan, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nden gelen 122 firma ve 140 yabancı iş insanı ile yapılan 900 
adet görüşme sonucu ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş 
bağlantıları kurulmaya çalışıldı.  
 
2019 yılında da güçlü kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam ederek 
üyelerimizin sorunlarını ilgili merciler nezdinde paylaştık ve önemli bir kısmının 
çözülmesine yönelik mesafeler kat ettik. 135 adet konuda oluşturduğumuz Oda 
görüşünü 160 kere ilgili bürokrat, kurum ve kuruluşlarla paylaştık. Bu görüşlere ilave 
olarak, sanayi kuruluşlarımızın genelini ilgilendiren bir kısmı makro, bir kısmı yerel 
sorunlar ve çözüm önerilerini içeren toplam 10 adet dosyayı başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Bakanlarımız ve bürokratlarımıza sunduk. 
Görüşlerimiz; Kocaeli’nin ulaşım ve lojistik sorunları, yeni demiryolu hatları ve OSB 
ve liman demiryolu bağlantıları, vergi gelirleri, gümrükler, enerji, mesleki eğitim ve 
nitelikli istihdam, ekonomi, finansman gibi konu başlıklarını kapsamaktaydı. Ayrıca 
2019 yılında vizyoner konuklarımızı sanayicilerimizle bir araya getirdik. Kredi Garanti 
Fonu Genel Müdürü,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Merkez Bankası 
Eski Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kocaeli 
Valisi, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü – Eski Büyükelçi, Türk Eximbank 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı, TÜBİTAK Yönetim Kurulu 
Başkanı, İTÜ Nükleer Araştırma Anabilim Dalı Başkanı, Piri Reis Üniversitesi 
Rektörü, Ticaret Bakan Yardımcısı ve TOBB Başkanı gibi önemli konukları ağırladık.  
 
Diğer taraftan yıl içerisinde iki ödül organizasyonumuz olan; 25. Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülüne; 25 firma, 12. Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül törenine ise; 117 
firma başvuruda bulundu. Her iki ödül organizasyonumuza bir taraftan katılan firma 
sayısı artarken, diğer taraftan da Kocaeli dışında yeni iller dahil edildi. 2019 yılında 
Odamız yatırım projeleri de devam etti. Tarihi Kapanca Sokak Evleri Projesi 
kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı çerçevesinde ve 
İzmit Belediyesi’nin katkıları ile restore edilen Kapanca Sokak’taki üç katlı tarihi 
ahşap binayı, butik otel olarak restorasyonunu tamamladık. Hizmet kalitemizi daha da 
artırabilmek ve çeşitlendirebilmek için gereken fiziki altyapımızı güçlendirmek 
amacıyla; Oda hizmet kampüsümüz içinde yer alan ve önceki yıl yıkımı 
gerçekleştirilen sosyal binamızın yerine yeni binanın yapılması inşaat çalışmalarını 
başlattık.  
 
2019 yılında da kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalarımız 
devam etti. KSO Oda Orkestrasıyla “Kocaeli Sanayi Odası 30.Yıl Konseri”, “Yaza 
Veda” ve “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserlerini düzenledik. Başta eğitim 
kurumlarımız olmak üzere birçok sponsorluklarımız oldu. AB-Bilgi Merkezi, EuroDesk 
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Temas Noktası marifetiyle toplumun her kesiminde Avrupa Birliği farkındalığını 
oluşturmak için bölgesel etkinlikler düzenledik. Osmangazi Köprüsü Bisiklet Geçişi, 
İklim Değişikliği Semineri, AB Bilim Karavanı.  
 
Yıl içerisinde yine Meslek Komitelerimiz aktif çalışmaya devam ettiler. 36 Meslek 
Komitesinde toplam 432 toplantı yapıldı. Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısının 
ilkini Nisan ayında 75 katılım ile, Kasım ayında 76 komite üyemizin katılımı ile 
gerçekleştirdik. 
 
Tüm bu çalışmalarımız devam ederken, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 
sağlamak için; Odamızda uygulanan kalite, çevre ve müşteri memnuniyet yönetim 
sistemlerini ve TOBB akreditasyon sistemini sürekli geliştirdik ve yaygınlaştırdık.  
 
Diğer taraftan, Odamızın bilişim altyapısını 2019 yılı içerisinde yazılım ve donanım 
olarak da güçlendirdik. Hizmetlerimizi daha hızlı verebilmek amacı ile bazı 
hizmetlerimizde online yapmaya başladık. 
 
Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, 
Üyelerimize, Meslek Komitelerimize, İhtisas Komisyonlarımıza, İl Yöneticilerimize, 
Milletvekillerimize, Bakanlarımıza ve 8. Dönem Meclisimizin siz değerli üyelerine 
saygılar sunuyor teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destek için de sizlere saygılar 
sunuyor teşekkürlerimi iletiyorum. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım 2019 yılı faaliyet raporu size 
elektronik ortamda ulaştırıldı dışarıda kitapçık halinde de var Ayhan Başkandan 
özetini de dinlediniz.  2019 yılı faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen üyemiz var 
mı? Hayri Bey ve Sacit Beye verelim mikrofonları. 
 
Meclis Üyesi H.Sacit ERTUĞ  
 
Başkanım gerek size, gerekse tüm çalışanlara bu çalışmaları için çok teşekkür ediyor 
ve takdir ediyoruz. Ben sadece şeyi hatırlatmak istedim bunu ne olur bir kritik olarak 
almayın, sadece merak ettiğim için bu yapılan 940 görüşmeyi daha evvelde 
sormuştum, ortaya bir netice çıkarttı mı, bu insanlar Türkiye’ye bedava gezi diye 
gelmesinler, gelip de iş yapmayanları bir daha çağırma imkânımız olmasın istiyorum. 
Çünkü hiç birisine ulaşamıyoruz dediğim gibi kapı duvar buradalar görüşüyoruz daha 
sonra ne maillere cevap veriyorlar,  ne telefonlar açılıyor teşekkür ediyorum çok sağ 
olun. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, teşekkür ederiz. Hayri Beye verelim. 
 
Meclis Üyesi Hayri KAYA  
 
Başkanım Faaliyet raporunda yer alan Kocaeli Savunma Sanayii Şirketi’nin 
kuruluşuyla ilgili bir bilgi vardı. Bu şirketin faaliyetleri ve projeleri konusunda bilgi 
paylaşımı olacak mı onu soracaktım sağ olun. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Biraz sonra zaten Oda’nın sermaye payına ait bir görüşmemiz olacak ama 
muhtemelen şubat ayı sonuna doğru genel kurulumuz olacak genel kurulda hem 
faaliyet raporunu hem detaylarını size sunmak istiyoruz ama bütün üyelerimiz onun 
üyesi olmadığı için burada değil genel kurulda yapalım diye sizden bir aylık bir sabır 
rica edeceğiz. Evet Başkanım buyurun. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Sacit Beyin sorusu çok doğru. Şimdi 940 tane iş görüşmesi tabi ki biz bunu 
malumunuz ABİGEM vasıtasıyla yapıyoruz onlar da aslında bizim çalışanlarımız, 
zaten ağırlıklı olarak Odanın ortaklığında olan bir kuruluş. Fakat firmaların birçoğu 
sorduğumuz zaman çok cevap vermek istemiyorlar ama ben size şöyle katılıyorum 
bizim en azından olumlu örnekleri alıp şunları yaptık diyebilmemiz aslında 
faaliyetlerimiz açısından çok zenginleştirici de olur. Bir diğer taraftan da hiç iş 
yapmayan kuruluşların tekrar buraya davet edilmesi bence çok önemli bir geri 
dönüşüm, bunu arkadaşlarımıza buradalar zaten not alıyorlar. Benzer bir konuda 
benim şöyle bir sıkıntım var.  Arkadaşlar yine ABİGEM vasıtasıyla biz  burada Oda 
olarak Pirelli ile çok önemli bir çalışma yaptık. Orada da 30’a yakın firmayı Pirelli’nin 
tüm dünyadaki fabrikalarına ihracat yapar hale getirdik. O firmaların da geri 
dönüşümlerini istediğim şekilde maalesef alamadık yani firmalar da çok paylaşmak 
istemiyorlar ama benim şu faaliyet raporunda 2 firmayı söyleyebilmem, rakamlarını 
verebilmiş olmam benim için çok değerli aslında size katılıyorum bunların biraz daha 
takipçisi olacağız Sacit Bey. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen üyemiz var mı?  Hayrettin Bey’e 
verelim  
 
Meclis Üyesi Hayrettin ÇAYCI  
 
Ben 2020 programı içerisinde yeni bir aktiviteye başlayabilir miyiz düşüncesiyle bir 
düşüncemi sizlerle paylaşmak istedim. Bilmiyorum Türkiye’de orkestrası  olan başka 
Sanayi Odası var mı?   
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Yok. 
 
Meclis Üyesi Hayrettin ÇAYCI  
 
Yoksa o zaman kendi müzik gurupları olan kuruluşlar bir araya gelerek Kocaeli Bahar 
Müzik Günleri gibi ele alabilir mi?  
 
Mesela İstanbul’da, bunu İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı ele aldı. Mesela 
biz Sarkuysan korosu olarak her sene Nisan, Mayıs aylarında onların içerisinde 
konser veriyoruz. Konseri verirken biz birde devlet sanatçısı getiriyoruz,  bizim 
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orkestramız daha tanınmış bir isimle konser sonunda solo yapıyor. Şimdi benzer bir 
organizasyonu burada Borusan’ın var,  Sarkuysan’ın var, Odamızın var,  benim  
bildiğim bir iki tane daha var onlar da katılabilir. Hem bir yerde Sanayi Odasının halka 
da hizmeti olarak böyle bir şenlik yapılabilir mi diye düşündüm. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Ayhan Başkan bunu mimikleriyle hemen onayladı Hayrettin Bey. Mikrofonu Yunus 
Beye verelim. 
 
Meclis Üyesi Yunus ÇİFTÇİ  
 
2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna, Meclis Başkanlık Divanına ve 
özellikle profesyonel çalışan arkadaşlarımıza müteşekkiriz. Hakikaten güzel bir 
faaliyet yılı geçirmiş olduk. Başkandan aldığımız bilgilere göre 2020 yılında da önemli 
faaliyetler yapılacak. Bunların içinde önemli faaliyetlerden bir tanesi de başlık olarak 
eğitim olsa gerek. Eğitimden bir miktar bahsettiler dün de bir faaliyete katılma 
fırsatımız oldu. Tunç Bey oradaydı, başka arkadaşlarımız da vardı. Oda’dan 
arkadaşlarımız da vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ABİGEM’inde paydaşlığıyla 
çok güzel bir proje başlatıyor, bu projede hakikaten hep şikâyet ettiğimiz; biz kalifiye 
iş gücü bulamıyoruz, diğer tarafta bir sürü işsiz gencimiz var. İşin içerisinde 
üniversiteden hocalarımız da vardı,  bu işe biraz daha ağırlık vererek ve bunu sürekli 
hale getirerek çünkü bu bir seferlik yapılacak bir iş değil, meslekler sürekli değişiyor, 
yeni mezunlar geliyor, okullar da maalesef işe hazır şekilde gelmiyor. Böyle bir ara 
eğitim alanı oluşturmak suretiyle ve bunun kampüslerini sanayinin içinde yapmak 
kaydıyla herhalde hem ülke ekonomisine, hem sosyal yaşama, hem de bölge 
ekonomisine çok büyük katkısı olur diye düşünüyorum. Bunu da dikkatlerinize 
sunmak istedim teşekkür ederim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, teşekkür ederiz başka söz almak isteyen üyemiz yoksa 2019 faaliyet raporunu 
onaylarınıza sunmak istiyorum. 2019 yılı Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerini kabul 
edenler.. etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 
 
GÜNDEMİN V. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli üyeler gündemimizin beşinci maddesi, 2019 yılı Oda bilançosu ve kesin 
hesabının görüşülmesi ve onayıdır. Bildiğiniz gibi yıl boyunca biz hep bir önceki ayın 
ana hesap mizanlarını, gelir-gider icmal tablolarını oylarınızla onaylayarak geldik. 
Şimdi de bugün 2019 yılının tümünü işaret oylarınızla tekrar onaylarınıza sunacağım. 
Bu işlem için önce Hesapları İncele Komisyonumuzun raporu var onu okutuyorum. 
 
Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT 
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığına, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulunca 
15 Ocak 2020 tarih ve  89 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve meclis onayına 
sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2019 yılı kesin hesabı, bilançosu, gelir tablosu 21 
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Ocak 2020 Salı günü saat 09.30’da Oda hizmet binasında komisyonumuz tarafından 
tüm fasıl ve maddeler halinde tetkik edilmiştir.  
 
Bu çerçevede 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Odamız banka hesaplarında 
6.077.618,22 TL mevduat olduğu görüldü. 
 
16.500.000,00 TL olan Odamız 2019 yılı gelir bütçesinin 31.12.2019 tarih itibari ile 
15.032.166,06 TL olarak gerçekleştirildiği, 
 
16.500.000,00 TL olan Odamız 2019 yılı gider bütçesinin 31.12.2019 tarihi itibari ile 
14.972.763,12 TL olarak gerçekleştiği,  
 
Gelir-gider bütçe farkı olan 59.402,94 TL ve sabit kıymet harcamalarının maddi duran 
varlıklar hesabına intikal ettirilmesi sebebiyle oluşan 1.386.339,80 TL’lik ödenek 
fazlasının da ilavesiyle gelirle lehine 1.445.742,74 TL olarak gerçekleştiği, 
 
Gelir bütçesinin 31.12.2019 tarihi itibari ile yüzde 91 gerçekleştiği, gider bütçesinin de 
yüzde 91’nin harcandığı görülmüştür.  
 
Muhasebe kayıt ve belgelerinin 5174 sayılı kanuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Muamelat Yönetmeliğine ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine genel kabul görmüş 
muhasebe usul ve nizamlarına uygun olduğu görülmüş ve 2019 yılı kesin hesabı 
kapanış bilançosu, gelir tablosu Oda meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir.  
 
21 Ocak 2020 saygılarımızla, Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih 
Haldız, Oktay Kabasakal. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım 2019 yılı ana hesap mizanı ve gelir 
tablosunu elektronik ortamda size ulaştırdık ekranlarda da kısmen görmektesiniz 
Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporunu dinlediniz bu konuda söz almak 
isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde izninizle işaret oylarınız ile  onayınızı almak 
istiyorum isimleri okunan meclis üyesi arkadaşlarım kabul veya red diyerek oylarını 
kullanabilirler. Buyurun. 
 
Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT  
 
 

ADI-SOYADI KABUL RED ADI-SOYADI KABUL RED 

A. Kadir Decdeli  Kabul    Korkut Öz     

A.Tunç Atıl  Kabul   Kubilay Kırman  Kabul   

Abdullah Çeker     Mehmet Akif Kanık     

Adem Ceylan     Mehmet Ali Kartal  Kabul    
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Adnan Naci Faydasıçok     Mehmet Başol  Kabul   

Ahmet Başaran     Mehmet Emin Bitlis     

Ahmet Bayraktar  Kabul   Mehmet Eskiyapan     

Albert Saydam     Melih Karakaş     

Alper Ayberk     Mert Pekdemir  Kabul   

Anıl Ünan     Mesut Baki Efe     

Atalay Kaya  Kabul   Mesut Sancaklı  Kabul   

Ayhan Ergenç     Metin Aktürk     

Ayhan Zeytinoğlu  Kabul   Muhammet Saraç  Kabul   

Bahar Baykal  Kabul   Murat Can  Kabul   

Bahattin Ertuğ     Mustafa Böyet  Kabul   

Birol Bozkurt  Kabul   Mustafa Türker     

Bora Ergene     Necmi Gidici     

Cahit Aşkın     Oktay Kabasakal  Kabul   

Çınar Ulusoy  Kabul   Orhan Sarısüleyman  Kabul   

Erhan Ör  Kabul   Osman Erkan  Kabul   

Fatih Haldız  Kabul   Osman Soybaş  Kabul   

Filiz Akkaş  Kabul   Ömer Yavuz     

Fuat Biçici  Kabul   Özcan Albak  Kabul   

Güçlü Güler      Sacit Ertuğ  Kabul   

Hakkı Yıldız     Sadi Akçelik     

Haluk İber     Sedat Açıldı  Kabul   
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Haluk Kayabaşı  Kabul   Sedat Babalık  Kabul   

Hasan Şerefhan  Kabul   Sedat Silahtaroğlu     

Hasan Tahsin Tuğrul  Kabul   Ş. Kemal Saraç     

Haydar Yenigün     Tekin Urhan     

Hayrettin Çaycı  Kabul   Turgay Ener     

Hayri Kaya  Kabul   Ünal Soysal  Kabul   

İbrahim Yelmenoğlu  Kabul   Vahit Yıldırım     

İlker Önder     Yakup Ekşi     

İrfan Kanık  Kabul   Yunus Çiftçi  Kabul    

Kenan Benliler           

 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım katılan meclis üyelerimizin tüm oylarıyla ve oy 
birliğiyle 2019 yılı bütçemizi, kesin hesabımızı ve Oda bilançomuzu kabul etmiş 
oluyoruz teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım bize teşekkür eder misiniz? 
 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Değerli arkadaşlarım bilhassa sizlere tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Bize burada 
huzur içerisinde bir çalışma ortamı sağlıyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar 
sizlerin güvenine layık olmaya çalışıyoruz.  
 
Geçen sene gelirlerimiz açısından çok zor bir yıl oldu. Biliyorsunuz bizim ana 
gelirlerimiz üyelerin dışına da yaptığımız bilhassa ithalattan da alınan bilirkişi 
işlemlerinden de çok değerli gelirlerimiz oluyordu. 2019 yılında bunlar olmadı ona 
rağmen 1 milyon 400 bin civarında bir artıyla yılı döndük. Hatta temel kazımı ile ilgili 
600 bin TL civarında  ekstra bir harcamamız vardı. Bir de Kapanca Sokaktaki tarihi 
evlerle ilgili de 600-700 bin TL harcamamız var. Yani toplamda neredeyse 3 milyon 
civarında bir artıyla dönmüş olduk. Ben hepinize, başta Meclis Başkanımıza ve tüm 
meclis üyelerimize yönetim kuruluna verdiğiniz desteklerden ötürü çok samimi 
teşekkür etmek istiyorum, güveninize de layık olmaya da çalışacağız, saygılarımla. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlarım Oda bilançomuzu ve kesin hesabı kabul ettik. Bir de yönetim 
kurulumuzun sonuç hesabı var. İzninizle ben de onu size okuyarak onayınızı almak 
istiyorum. 
 
2019 yılı dönem gelir-giderleri hesabına gider tasarrufumuz olan 1.527.000,00 TL ve 
gelir eksikliğinden kaynaklanan 1.467,833,94 TL’lik farkı aldığımızda 59.402,94 TL 
gider fazlalığı oluşmaktadır.  
 
Sabit kıymet harcamalarının maddi duran varlıklar hesabına intikal ettirilmesi 
sebebiyle oluşan 1.386.339,80 TL’lik ödenek fazlasının ilavesiyle toplam 
1.445.742,74 TL’lik gelir-gider fazlası intikal ettirilmiştir. 
 
Bu bakiyeden 2 Ocak 2020 açılış bilançosunda bütçemizde yer alan ayrılma 
tazminatı fonundan kalan 57.829,70 TL’nin bilançomuzun ayrılma tazminatı fon 
hesabına aktarımını ve 1.387.913,04 TL’nin de ihtiyatlar hesabına devredilmesi 
hususunu meclisimizin onayına arz ederiz derler.  
 
Bu konuda söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde usul yönünden 
1.387.913,04 TL’nin ihtiyatlar hesabına aktarılmasını kabul edenler... etmeyenler? Oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım bugün biraz önce tamamladığımız Oda bilanço ve kesin hesap 
raporu kitapçık halinde dışarıda da var onu da elektronik ortam dışında basılı olarak 
da alabilirsiniz. 
 
GÜNDEMİN VI. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin altıncı maddesi 5174 sayılı kanunun. 10. maddesi 3. fıkrasına göre 
kaydı silinecek firmaların görüşülmesi ve onayıdır. 
 
Ekranda gördüğünüz firmalar 4 yıl önce gerek adres değişikliği ve iletişim eksikliği ve 
gerekse de aidat ödemelerinde ki yokluklar nedeniyle askıya alınmıştı. 2 yıl boyunca 
askıda kaldılar ve son 2 yılda askıda kalma süreleri boyunca toplam 4 yıl haklarında 
herhangi bir bilgi ve aidat ödemesi hakkında bir haber alamadık.  
 
Dolayısıyla 5174 sayılı kanunun 10. maddesinin 3. fıkrası gereği bu üyelerimizin 
üyeliklerini sonlandırmamız gerekiyor. Şu anda ekranda birinci Sayfasını 
görmektesiniz sizin gözlerinizden takip ediyorum, ilk sayfa bitince ikinci Sayfayı 
vereceğim, toplam 33 firmanın üye kaydını silme konusunda sizin onayınıza 
ihtiyacımız var. Bu firmalardan herhangi birini tanıyor, biliyor ve bize de o konuda bilgi 
aktarıyor iseniz o firma hariç diğerlerinin kaydı silinecek. Diğer firmalar için de takip 
devam edecek. Evet, bu konuda söz almak isteyen üyemiz var mı? Bu 33 firmanın 
kaydının silinmesi konusunda görüşü veya itirazı olan üyemiz var mı? Yok. O halde 4 
sene önce askıya aldığımız son 2 yılda da takibinde bulunduğumuz toplam 33 
firmanın; 
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1) Akçaoğlu Gıda İnşaat Turizm Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi  

 
2) Can Basın Yayın Dağıtım Nakliyat İnşaat Otomasyon Temizlik Ve Yemek 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi  
 

3) Dostum Yemek Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
 

4) (İflas Nedeniyle )Tasfiye Halinde Deniz Yıldızı Petrokimya Ürünleri Turizm 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  

 
5) (İflas Nedeniyle ) Tasfiye Halinde Denizatı Petrokimya Ürünleri Yapı İnşaat 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
 

6) Yeni Madeni Yağlar Ve Kimyevi Ürünleri İnşaat Gıda Makine Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi  

 
 

7) Petko Kimya Atık Yağ Sintine Ve Solventlerin Geri Kazanımı Madeni Ve 
Endüstriyel Yağ Biodizel Petrol Sanayi Ve Tic. Anonim Şirketi  

 
8) Özel Ovam Sağlık Hizmetleri Ve Ürünleri Ambulans Eğitim Ve Danışmanlık 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi  
 

9) Yer-Grup Boru Sondaj Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 

10) Sar Tekstil Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi  
 

11) Tümray Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi - Gebze Şubesi  
 

12) Haskar Profil Demir Çelik Ve Metal İşleme Dış Ticaret Limited Şirketi  
 

13) Hayçelik Metal Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi  
 

14) Emas Kriyojenik Ve Endüstriyel Tank Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
 

15) İdes Kalıp Ve Kompozit Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Gebze Şubesi  
 

16) Tan Metal-İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
 

17) Al-San Alüminyum Sanayi Anonim Şirketi  
 

18) Raytech Ray Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
 

19) Yazıcılar Jiletli Tel Ve Çit Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-Gebze Şubesi  
 

20) Adam Temiz Enerji Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
 

21) Özgün Kablo Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
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22) Europim Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
 

23) İdsize Mobilya Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 

24) Sandık Diş Protez Ve Aletleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
 

25) Romak Makina Otomotiv Sanayi Taahhüt Ticaret Limited Şirketi  
 

26) Mpe Mühendislik İnşaat Taahhüt Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi-Gebze Şubesi  
 

27) Erkan Koçak-Tasarım Elektronik  
 

28) Son Nokta Çelik Konstrüksiyon Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi  
 

29) Çağan Fikstür Kalıp Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 

30) Ceylanoğlu Plastik Ve Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi  
 

31) Berrak Temper Cam Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 

32) Onay Metal Pres Döküm Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 

33) RPC Polimer Plastik Hammadde Kimya Makine Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi  

 
Üye kayıtlarının silinmesini kabul edenler.. etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir 
teşekkür ediyorum. 
 
 
GÜNDEMİN VII. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlar gündemimizin yedinci maddesi, Kocaeli Savunma Sanayinin 
kuruluş sermaye payının görüşülmesi ve onayıdır. Hatırlayacaksınız biz Ocak ayında 
meclis gündemimizde Kocaeli Savunma Sanayi firmasına 1 bedelli, 3 bedelsiz 
hisseyle katılımını onaylamıştık. Ancak devamında ticaret kanunun hükümleri gereği, 
ticaret sicil memurluklarının itirazları sonucunda çok özel hükümlerle bunu devam 
ettirmek durumu yerine,  işin normal şekliyle oluşturmak için bugün sizden bedelsiz 
dediğimiz 3 hissenin de bedelli hale getirilmesiyle ilgili onay almak istiyoruz.  
 
Bu ticaret kanunu hükümleri gereği bize rahat ettirecek ama bu Oda bütçemizi de 
yormayacak. Çünkü bizim de Kocaeli Savunma Sanayi firmasına verdiğimiz hizmetler 
ve aldığımız kira var. Yasal olarak verip kira ve hizmetlerden de geri almayı 
planlıyoruz açıkçası. Dolayısıyla ticari hükümlere uygun hale getirmek için de 
onayınıza ihtiyacımız var. Bu konuda başka bir görüşünüz yok ise daha önce 
bedelsiz olarak kabul etiğimiz hisse alımını bu kez bedelli hale getirmek için 
oylarınıza sunmak istiyorum. 
 
Önce görüş ve sorusu olan üyemiz var mı?  
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Meclis Üyesi Hayri KAYA :  
 
Ticaret sicili kabul etmez. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Etmedi zaten biz de onun sıkıntısını yaşadık. Onun için tekrar gündeme getirdik. 
Hayri Bey’in biraz önce sorduğu soruyu da önümüzde ki ay içinde yapacağımız genel 
kurulda üyelerimizle beraber çok detaylı olarak görüşeceğiz. 
 
Evet, o halde tekrar oylarınıza sunmak istiyorum Kocaeli Savunma Sanayi firmasına 
bedelsiz olarak önceden kabul ettiğimiz hisse alımını bedelli hale getirmeyi kabul 
edenler.. etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir teşekkür ediyorum. 
 
GÜNDEMİN VIII. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlar gündemimizin sekizinci maddesi, meslek komitelerinin ve ihtisas 
komisyonlarının sunumudur. Meslek komitelerimizin çalışmalarını size elektronik 
ortamda ulaştırdık, ben her zamanki gibi çalışmalarını yapan komitelerin isimlerini 
size vereceğim, ekranda özet çalışmaları göreceksiniz. 
 
9. ve 10. Meslek Komitelerimiz Boya ve Sanayi Gazları ve Temel Kimyasal Ürünler 
Sanayi Gurubunun ortak çalışması, 8. Meslek komitemiz de varmış o bana 
yansımamış Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Gurubunun çalışması, 13. Meslek 
Komitemiz Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Gurubu, 23. 
Meslek Komitemiz Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Gurubu. 24 ve 36. Meslek 
Komitelerimiz Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri ile Motorlu Taşıt ve 
Diğer Aksesuar Ürünleri Sanayi Gurupları, 27. Meslek Komitemiz Makine Kurulum 
Hurda Atık Berterafı ve Enerji Sanayi Gurubu.  
 
Evet, meslek komitelerimizin çalışmaları size hem elektronik ortamda ulaştırıldı.  Hem 
de özet halinde ekranlarda gördünüz, bu konuda gerek kendi komitesi, gerek diğer 
komitelerin çalışmaları hakkında söz almak isteyen üyemiz var mı? Hayri Bey 
buyurun. 
 
Meclis Üyesi Hayri KAYA 
 
Başkanım İngiltere’nin 31 Ocak 2020’de Brexit olarak çıkışı gerçekleştikten sonra 
Türkiye’nin İngiltere ile olan ihracatının tabi ki etkilenmesini bekliyoruz. Bu minvalde 
de Türkiye’nin esasen Avrupa Birliği ile bir anlaşma, daha doğrusu Gümrük Birliği 
Anlaşmasını yenilemesi gerekiyor ki biz Avrupa Birliği’nin İngiltere ile yapacağı 
Serbest Ticaret Anlaşmasına dâhil olalım. Bu konuda çalışmalar hangi aşamadadır ? 
Belki Ayhan Başkanımız bu konuda bilgi verebilir, İKV olarak oradaki sözcü 
zannediyorum takip ediyorlar bu konuda bilgi alabilir miyiz, teşekkür ederim. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
İzin verirseniz biraz sonra teklif ve temennilerde bu konulara gireceğiz, Ayhan 
Başkandan orada cevap alalım. Meslek Komite çalışmalarını tamamlayalım oraya 
geçelim.  
 
Devamında meslek komitelerimizin yaptığı çalışmalara ek bir fotoğraflı sunumumuz 
var onu sizinle paylaşalım. 3. Meslek Komitemizin İstanbul Sanayi Odası ziyareti, 6. 
Meslek Komitemizin Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyareti 6. Meslek 
Komitemizin İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ziyareti 9. ve 10. Meslek 
Komitelerimizin 3. Proses Emniyet Sempozyumu toplantıları, 9. ve 10. Meslek 
Komitelerimizin İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretleri 17. Meslek 
Komitemizin yine İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyareti 19. Meslek 
Komitemizin aynı liseyi ziyareti, 23. Meslek Komitemizin aynı liseyi ziyareti, 24. ve 36. 
Meslek komitelerimizin TOSB’u ziyaretleri ve 25. Meslek Komitemizin sıfır atık 
toplantısı.  
 
Bir de Sanayi ve Dijital Dönüşüm Komisyonumuzun çalışması var onu da size 
ekranda verelim. Oda elektronik ortamda size ulaştırıldı. Komisyonlarımızın 
çalışmaları hakkında söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. Teşekkür ediyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım bu fasılda her zaman olduğu gibi yeni üye kayıtlarını da size 
vermek istiyorum. 2019 yılının Aralık ayında 23 yeni üye kaydımız gerçekleşti. 
Şuanda 20. Komiteye kadar birinci sayfayı görmektesiniz, toplam 23 firmanın 
kayıtlarını ekranda size aktarmış olduk. Kendi komiteleriniz ile ilgili yeni üye kayıtları 
hakkında bilgi almak isteyen üyelerimiz Genel Sekreterimiz Memet Turabi Beye 
başvurabilirler.  
 
Evet, bu şekilde 8. Gündem maddemizi tamamlamış oluyoruz. 
 
GÜNDEMİN IX. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin dokuzuncu maddesi, teklif ve temennilerdir. Teklif ve temennilerde 
size söz vereceğim ama önce Hayri Bey’in biraz önceki katkısı için Ayhan Başkanım 
buyurun. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Hayri Bey, Brexit konusu son dönemlerde İKV olarak da, Oda olarak da çok yoğun bir 
şekilde takip ettiğimiz bir konu. Anlaşmalı Brexitin olacağı varsayımı yüzde 90’ın 
üzerinde olduğu için,  bizim açımızdan Türkiye’nin olumsuz etkilenmesi anlaşmasız 
bir brexit gerçekleşmesi halindeydi. Bakanlık bu konuda İngiltere ile çok yoğun 
çalışıyor, dolayısıyla çok önemli bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. 
 
Sizin de söylediğiniz gibi Gümrük Birliği Anlaşması gereği biz herhangi bir üçüncü 
ülkeyle Avrupa Birliği anlaşma yapmadan anlaşma yapamıyoruz. Bu kürsüden de 
söylemiştim, mesela hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri ile Serbest Ticaret 
Anlaşması yapılsın gibi bir görüş vardı onun da olmasının çok olası olmadığını 
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burada dile getirmiştim. Çünkü önce Avrupa Birliği anlaşmasını yapacak daha sonra 
biz yaptığımız Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde üçüncü ülkeyle anlaşma 
yapabiliyoruz. Dolayısıyla önce anlaşmalı Brexit gerçekleşecek, hazırlıklar yapıldığını 
da biliyorum. Ticaret Bakanlığımız İngiltere ile Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde 
benzer bir anlaşmayla Türkiye anlaşması gerçekleşecek eş zamanlı olmasa bile 
hemen akabinde yapılacağına inanıyoruz. Dolayısıyla şu anda  olumsuz bir etki 
beklemiyoruz.  
 
Meclis Üyesi Hayri KAYA  
 
Eş zamanlı olmayacak diyorsunuz,  süreç uzayabilir mi?.. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Hayri Bey şöyle bakın, İngiltere’den evet artı verdiğimiz bir pazar ama onların da çok 
ciddi üretimlerini alıyoruz yani bizi etkileyeceği kadar onları da etkileyeceği için ben 
sürenin çok uzayacağını düşünmüyorum. İngiltere de bu konuyu yapmak için biz 
kadar istekli. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları ile ilgili,  Avrupa Birliği ile ilgili 
kısmında konuşuyorum, ayak sürten ülkeler  genelde bize karşı ticaret açığından çok 
Avrupa Birliği’ne rahat girip Türkiye’ye girme fırsatı olmayan ülkeler, biraz bize benzer 
ülkeler oluyor İngiltere’de bunu yaşayacağımızı düşünmüyorum Hayri Bey.  
 
Meclis Üyesi Mehmet ÖZDEŞLİK  
 
Sayın Başkanım şimdi Avrupa Birliği Asya pasifik de dahil  olmak üzere pek çok 
ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapıyor. Bu ülke olarak bizi nasıl etkileyecek o 
konuda görüşlerinizi alırsak iyi olur. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Şimdi malumunuz Japonya ile  yaptı,  Kanada ile  yaptı.  Bizim hemen akabinde bu 
ülkelerle yapma fırsatımız oluyor. Bazı ülkeler burada istekli, dünya ticaret örgütü 
şartlarına da uygun olarak adım atıyorlar ama maalesef mesela Kuzey Afrika ülkeleri 
Güney Afrika bu anlaşmaları yapmada ayak sürttüler. Dolayısıyla üçüncü ülkenin 
tavrı çok önemli Türkiye pazarına ne kadar girmek istiyor, bu öyle bir noktaya geldi ki 
Türkiye şu anda Avrupa Birliği’ne gelip bizimle anlaşması olmayan ülkelerden gelen 
ürünlerin orada millileşmiş olmasına rağmen Türkiye tarife dışı engeller uygulamaya 
başladı. Bundan da Avrupa Birliği rahatsız Gümrük Birliğinin güncellenmesi 
yapabilmemiz için bunları yok etmeniz lazım gibi de bir takım talepler bize artık  
Berlin’den geliyor ama bu bir pazarlık meselesi orada sorun az önce söylediğim gibi 
üçüncü ülkenin bizle ne kadar istekli olmasına bağlı. Ama genel prensip olarak 
Avrupa Birliği bir STA imzaladığı an biz de o ülkeyle STA yapma noktasında önümüz 
açılmış oluyor ama o tarih Avrupa Birliği’nin anlaşma yapmasından sonra, asla  önce 
değil. Brexit’in tek farkı biz sanki eş zamanlı yapacakmışız gibi bir çalışmamız da var. 
Bunu iki tarafta istediği için ben sorun görmüyorum. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, başka söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. Başkanım teşekkür ediyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım benim bir duyurum var. TOBB’un meclis üyelerine ve meslek 
komite üyelerine verdiği bir bilgilendirme semineri var biz geçen defa buna 8-9 Mart 
2019’da katıldık. Ancak üye sayımıza bakıldığında katılım düşük kalmıştı. Yine 
TOBB’un vermiş olduğu iki gün süreli,  bir gece konaklamalı meclis üyeleri 
bilgilendirme seminerine katılmak isteyen üyelerimiz var ise tekrar gurup halinde bir 
çalışma yapacağız. O konuda ben de katılmak istiyorum diyen arkadaşlarım ki daha 
evvel de katılmış olabilirler, bir defa gidip görevim yerine geldi demeyebilirsiniz, arzu 
eden arkadaşlarım Memet Turabi Bey’e isimlerini verebilirlerse biz sayıya göre toplu 
halde meclis üyeleri bilgilendirme seminerine toptan kayıt yapacağız ve ona göre de 
bir organizasyonumuz olacak. Buyurun Hayri Bey. 
 
Meclis Üyesi Hayri KAYA  
 
Başkanım malumunuz Endüstriyel ilişkiler boyutunda yaklaşmakta olan bir 
sorunumuz var o da alınan grev kararıyla ilgili. 5 Şubat’ta grev olacak diye karar 
alındı, taraflar bu arada görüşmelere devam ediyorlar. Acaba TOBB bu sürece 
herhangi bir müspet katkı sağlayabilir mi ? Çünkü tarafların talepleriyle verilen 
tekliflerin arasında hala ciddi farklar var. Bildiğiniz yüzde 10’a kadar işçi ücret 
artışlarına öneriler yapıldı ama talep yüzde 22,5-23 seviyesinde. Ülkede ki enflasyon 
oranının çok üzerinde, sanayinin özellikle otomotiv adına konuşacak olursak bunu 
karşılaması çok da mümkün değil, dolayısıyla rekabetçiliğimizi kaybetmeden bu 
sürece TOBB nezdinde pozitif katkı, destek sağlayabilir miyiz? Teşekkür ederim. 
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Teşekkür ederim Hayri Bey, Siz de biliyorsunuz MESS ile sendikalar arasındaki 
görüşmelerin belli bir formatı var uyuşmazlıklara gidildi o uyuşmazlıklar ile ilgili hakem 
heyetleri oluşturuldu,  onların raporları alındı süreç kendi halinde gidiyor. 
 
MESS‘de Türk Metalin grevine karşılık lokavt kararı aldı, yani süreç yürüyor. 
TOBB’un da işveren sıfatıyla ancak katılma hakkı olabilirdi ama gerek var mı olabilir 
mi onu pek zannetmiyorum ama TOBB Başkan Vekilimiz aramızda olduğuna göre 
duyduğuna göre varsa bir şey yapacaktır diye düşünüyorum teşekkür ediyorum. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Başkanım pazartesi günü yönetim kurulumuz var bu konu mutlaka gündeme 
gelecektir ama biz aktif olarak yer alamıyoruz. 
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Evet, başka söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. 
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GÜNDEMİN X. MADDESİ 
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Gündemimizin son maddesi gelecek toplantımızın tespiti ve kapanıştır.  Gelecek 
toplantımız her zaman ki gibi ayın üçüncü Çarşambası olan 19 Şubat Çarşamba 
günü saat 10.00’da bu salonda yapılacak, katılımınız için hepinize çok teşekkür 
ediyorum. 
 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 22 Ocak 2020  tarih ve 22 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt  26 sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
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