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KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 10.00 ’da Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL Başkanlığı’nda toplandı. 
 
TOPLANTIDA BULUNAN ÜYELER  
 
A.Kadir DECDELİ, A.Tunç ATIL, Adnan Naci FAYDASIÇOK, Ahmet BAYRAKTAR, 
Albert SAYDAM, Alper AYBERK, Atalay KAYA, Bahar BAYKAL, Bahattin ERTUĞ, 
Birol BOZKURT, Bora ERGENE, Cahit AŞKIN, Çınar ULUSOY, Fatih HALDIZ, 
Korkut ÖZ, Mehmet BAŞOL, Mehmet Emin BİTLİS, Mehmet ESKİYAPAN, Melih 
KARAKAŞ, Mesut Baki EFE, Mesut SANCAKLI, Muhammet SARAÇ, Murat CAN, 
Mustafa BÖYET, Necmi GİDİCİ, Oktay KABASAKAL, Osman ERKAN, Osman 
SOYBAŞ, Filiz AKKAŞ, Fuat BİÇİCİ, Haluk İBER, Haluk KAYABAŞI, H.Tahsin 
TUĞRUL, Haydar YENİGÜN, Hayrettin ÇAYCI, İlker ÖNDER, İrfan KANIK, Ömer 
YAVUZ, Özcan ALBAK, Sadi AKÇELİK, Sedat AÇILDI, Sedat BABALIK, Sedat 
SİLAHTAROĞLU, Ş.Kemal SARAÇ, Tekin URHAN, Ünal SOYSAL, Yakup EKŞİ, 
Yunus ÇİFTÇİ. 
    
 
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Abdullah ÇEKER, Adem CEYLAN, Anıl ÜNAN, Ayhan ERGENÇ, Ayhan 
ZEYTİNOĞLU, Erhan ÖR, Kubilay KIRMAN, Mehmet Akif KANIK, Mehmet Ali 
KARTAL, Mehmet Emin BİTLİS, Mert PEKDEMİR, Metin AKTÜRK, Mustafa 
TÜRKER, Orhan SARISÜLEYMAN, Güçlü GÜLER, Hakkı YILDIZ, Hasan 
ŞEREFHAN, Hayri KAYA, İbrahim YELMENOĞLU, Kenan BENLİLER, Sacit ERTUĞ, 
Turgay ENER, Vahit YILDIRIM. 
 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 

Kocaeli Sanayi Odası’nın değerli üyeleri, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, meslek 

komitelerimizin değerli başkanları ve üyeleri ilimizin değerli basın mensubu 

arkadaşlarım hoş geldiniz. 

Efendim yeterli çoğunluğumuz var 8. dönem 23. meclis toplantımızı açıyorum. 

Bugünkü toplantımız son 10 yılın bence ilk farklı toplantısı Ayhan Başkanım bizimle 

beraber değil önce hemen onu anons edeyim. Ayhan Başkanım Elazığ depremi 

sırasında TOBB Heyeti ile beraber ani bir Elazığ ziyareti yapınca, yakalandığı gribi de 

hafife alınca, bugüne kadar da sürekli erteleyince nihayet doktor raporuyla yatağa 

bağlandı. Onun için bugün bizimle beraber olamadı hepinize selamları sevgileri var. 

Son 3 dönemde beraber olduğumuz meclislerde ilk defa Ayhan’sız bir meclis yapmış 

olacağız. Ayhan’ın her zaman sunduğu faaliyet raporunu bugün Başkan Vekilimiz 

Çınar Ulusoy sunacak ve toplantımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz, ben hepinizin 

geçmiş olsun mesajlarını toplantıdan sonra kendisine ileteceğim. Bugünkü 

toplantımıza mazeret bildiren üyelerimizi sizlere bildirmek istiyorum. 
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Sayın Erhan Ör, Sayın Kubilay Kırman, Sayın Mert Pekdemir, Sayın Metin Aktürk, 
Sayın Mustafa Türker, Sayın Güçlü Güler, Sayın Hasan Şerefhan, Sayın İbrahim 
Yelmenoğlu, Sayın Sacit Ertuğ ve Sayın Turgay Ener bugün bizimle beraber değiller. 
Bu arkadaşlarımız dışında size bildirilmiş bize yansımamış bir mazeret var mı 
efendim? Yok. Teşekkür ediyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım son meclisten bu tarafa sizinle beraber olmadığımız dönemde 2 
üyemizin iki yakının vefatı var kendilerine baş sağlığı dileyerek size tekrar anons 
etmek istiyorum. 28 Ocak’ta sevgili Sadi Sadi ağabeyini kaybetti, başın sağ olsun 
Sadi ve  4 Şubat’ta da Yönetim Kurulu Üyemiz Atalay Kaya’nın teyzesi vefat etti 
Atalay’a da başın sağ olsun diyorum. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Efendim, bugün size gönderilen gündem üzerinden hareket edeceğiz. Gündemimiz 
altı maddelik standart gündem,  her hangi bir konuk konuşmacımız yok dolayısıyla 
teklif ve temennilerde serbest görüşlerinizi almaya hazır olacağız.  
 
Altı maddelik gündem size ulaştırıldı. Gündem hakkında sözü, sorusu, katkısı olacak 
üyemiz var mı? Yok. Peki teşekkür ediyorum. Gündemimizi o zaman bu şekliyle 
uygulamaya alacağım. 
 
GÜNDEMİN I. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin birinci maddesi, 22 Ocak 2020 tarihli ve 22 sayılı meclis toplantı zaptı 

ve karar özetinin görüşülmesi ve onayıdır. Geçen ay yaptığımız toplantının karar 

özeti ve zaptı size elektronik ortamda ulaştırıldı o konuda söz almak isteyen, görüş 

bildirmek isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde oylarınıza sunmak istiyorum.  22 Ocak 

2020 tarih ve 22 Sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetini kabul edenler… 

etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

GÜNDEMİN II. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin ikinci maddesi 2020 Ocak ayı mizanının görüşülmesi ve onayıdır. 

2020 Ocak ayı ana hesap icmal planı,gelir-gider icmal tabloları ve hesapları inceleme 

komisyonu raporu  size elektronik ortamda ulaştırıldı. O konuda görüş bildirmek 

isteyen üyemiz var mı? 2020 Ocak ayı ana mizanını şu anda ekranda da 

görmektesiniz. Sizler ekrandan incelerken Hesapları İncele Komisyonunun raporunu 

okutuyorum. 
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Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT 
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığına, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulunca 

12 Şubat 2020 tarih ve 93 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve meclis onayına 

sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı Ocak ayı gelir-giderleri ve mizanı 18 Şubat 

2020 Salı günü Saat 09.30’da komisyonumuz tarafından tüm fasıl ve maddeleri 

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 2020 yılı Ocak ayı mizanı,  gelir-gider 

icmal tabloları Oda meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir. 18 Şubat 2020 

saygılarımızla Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih Haldız ve Oktay 

Kabasakal. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Teşekkür ediyorum, değerli arkadaşlarım hem elektronik ortamda size ulaştırılan hem 

de şuanda kısmen ekranlarda gördüğünüz ana hesap mizanı gelir-gider icmal 

tabloları ve hesapları inceleme komisyonu raporu üzerine görüş bildirmek isteyen 

üyemiz var mı? Yok. O halde oylarınıza sunmak istiyorum. 2020 Ocak ayı ana hesap 

mizanı, gelir-gider icmal tabloları ve hesapları incele komisyonu raporunu kabul 

edenler… etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  Teşekkür ediyorum. 

GÜNDEMİN III. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin üçüncü Maddesi faaliyet raporunun görüşülmesidir. Bu ay aylık 

faaliyet raporumuzu Başkan Yardımcımız Çınar Ulusoy sunacak, Çınar Bey buyurun. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar ULUSOY 

Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, meslek komitesi başkanları, değerli basın 

mensupları Şubat ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim 

Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.  

2020 yılına maalesef üzücü haberlerle başladık, İdlib’den gelen şehit haberleri, 

Elazığ ve Malatya depremi, Van Bahçesaray’da ki çığ felaketi, akabinde Sabiha 

Gökçen Uçak kazası olaylarında hayatını kaybeden başta şehit askerlerimiz ve 

vatandaşlarımıza tekrar Allah’dan rahmet diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar 

diliyorum. Bunun yanında Çin Corona Virüsü salgını maalesef hala devam etmekte 

dünya ekonomisine de bunun ne ölçüde etki edeceğine henüz bilemiyoruz, 

dolayısıyla bunun sonucunun nereye varacağını önemle merak ediyoruz. Ancak 

dünya ekonomisinde yaratacağı küçülme etkisi ihtimali maalesef günden güne 

çoğalmakta. Son olarak da 2020’nin talihsizliklerinden birisi de Başkanımız 

rahatsızlandı, kendisine de ben ayrıca acil şifalar diliyorum, bu da bir ilk oldu Tahsin 
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Başkanın söylediği gibi kendisinin yerini doldurmak kolay değil ama ben elimden 

gelen gayreti göstereceğim. 

Efendim, meclisimizde artık gelenekselleşti ben de sözlerime ekonomik 

değerlendirmelerle başlamak istiyorum.  

Ocak ayında ihracat verimiz 13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti, bir önceki yıla göre 

yüzde 5,5’lik bir artış söz konusu, keza ithalatta da 18,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşti burada tabi ki çok onaylamadığımız bir durum ama yüzde 18,2 dolayında 

baz etkisi nedeniyle de bir artış söz konusu. 

Dış ticaret açığı Ocak ayında 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Cari dengenin 

pozitifte kalabilmesi için 2020 yılında aylık bazda 17-18 milyar doları aşan 

seviyelerde ihracat görmeyi temenni ediyoruz. Geçen senenin ilkbahar ve yaz 

aylarında bu 15 milyar dolarlar seviyesinde seyretmişti, dolayısı ile bu artışın 

olabileceğini düşünüyoruz ama tabi ki dünya ekonomisindeki gelişimlere bağlı olarak 

da gidişat farklı olabilir.  

Ekranda da gördüğümüz gibi Türkiye ihracatının yüzde 18’i ilimizden gerçekleşti.  

Yıllık cari denge 2019’da +1 milyar 674 milyon dolar olarak fazla verdi. Aralık ayında  

-2,8 milyar dolardı,  yıllık bazdaki bu artının nedenlerini Başkanımız da birçok defalar 

bu kürsüden anlattı. Buna benzer olarak yıllık bazda 2001 yılından bu yana ilk defa  

artı vermiş olduk. Diğer taraftan doğrudan yatırımlardaki girişlerin azalıyor olması 

istediğimiz bir tablo değil maalesef, burada yıllara bağlı olarak azalmaları görüyoruz.  

Hem portföy yatırımlarında, hem doğrudan yatırımlarda önemli bir azalma söz 

konusu.  

Enflasyon verilerine baktığımızda Ocak ayında TÜFE yüzde 12,15 olarak gerçekleşti 

bu aylık olarak 1,35 dolayında bir artışa işaret ediyor, bunun yanında ÜFE yüzde 

8,84 olarak gerçekleşti burada ki artış biraz daha fazla, aylık 1,84.  

Ocak ayında baz etkisi nedeniyle yine enflasyonda yükseliş bekliyorduk,  kurlarda ki 

yükseliş ÜFE’yi biraz daha fazla yukarı çıkardı önümüzde ki birkaç ay enflasyondaki 

yükseliş devam edebilir diye düşünüyoruz.  

Biliyorsunuz TÜİK her yıl olduğu gibi bu yılda enflasyon sepetini güncelledi. Sepetteki 

kalemlerin oransal farklılıklarını, yıllara göre ne derece değiştiğini yansıda görüyoruz. 

Burada kalemlerde gördüğünüz gibi her yıl ufak tefek bazen biraz daha büyük 

değişiklikler oluyor bu yılda bir güncelleme söz konusu.  

Sanayi üretimi Aralık ayında, yıllık yüzde 8,6’lık bir artış gösterdi. Bu oldukça 

sevindirici olmakla birlikte baz etkisinin buna önemli ölçüde sebep olduğunu biliyoruz.  

2018 yılının Aralık ayında üretimde yüzde 9,9 oranında ciddi bir gerileme yaşanmıştı. 

Dolayısıyla tersi olarak da bu yıl önemli bir artış gördük. Bunun yanında imalat 

sanayinde artı yüzde 9,1,  sermaye malı üretiminde yüzde 12,4 , ara malı üretiminde 

yüzde 10,6 , yüksek teknolojili ürünlerde ise yüzde 17’lik artışlar söz konusu oldu. 
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Bu kalemlerde ki ortalamanın üzerindeki artışlar bizim için çok değerli, aylık bazda 

yılın sonuna doğru toparlanma olurken, 2019 yılın genelinde değerlendirildiğinde 

maalesef tablo çok iç açıcı değil. Sanayi üretimi yüzde 0,6 geriledi, sadece yüksek 

teknolojili ürünler üretimindeki artış bizler için oldukça sevindirici. 

İşsizlik oranı Kasım ayında yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. Bir önce ki yılın bir puan 

üzerinde,  bir önce ki aya göre 0,1 puan gerileme söz konusu, aylık bazda gerileme 

çok küçük de olsa devam ediyor. Genç nüfustaki işsizlik ise yüzde 24,5 olarak 

gerçekleşti.  Bu da 2018 Kasım’ından yaklaşık bir puan daha yüksek. Ancak bizi 

mutlu eden sanayi üretimindeki toparlanmanın istihdama verdiği katkı oldu Kasım 

ayında Ekime göre sadece sanayi sektöründe istihdam artışı oldu. Sanayide 92 bin 

ilave istihdam oluştu,  bunun yanında inşaatta 53 bin,  hizmetlerde 14 bin, tarımda ise 

200 bin dolayında gerileme söz konusu.  

Bütçe Ocak ayında 21,5 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 34,2 milyar TL verdi, 

gelirler 122,2 milyar TL,  giderler ise 100,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Gelirlerde yüzde 26 , giderlerde  de yüzde 9,6 dolayında artışlar söz konusu. Tabi 

bunu sağlayan en önemli faktör 40 milyar TL’si Merkez Bankası’ndan geliyor, bu 

aktarılmamış olsaydı bütçemiz 18,5 milyar TL açık verebilirdi bunu da önemle 

vurgulamak gerekiyor. 

Aslında bu gelirlerdeki reel bir artış nedeniyle olmadı,  umarız bu müspet tablo 

önümüzde ki aylarda da gelir artışlarıyla devam edecektir. İlimizde ki AR-GE ve 

tasarım merkezi sayılarına baktığımızda; 2018 yılında 117 Ar-Ge, 14 tasarım merkezi 

gözüküyor.  2019 yılında ise 124 Ar-Ge,  18 tasarım merkezine ulaştık. Ancak 2019 

yılı içinde 15 Ar-Ge merkezi kurulmuştu ama artış 7 olarak gözüküyor. Bunun sebebi 

maalesef Ar-Ge merkezlerimiz yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için askıya 

alınıyorlar. Dolayısıyla bu konuda biz de Oda olarak konunun önemli bir tarafı 

olduğumuzu düşünüyoruz.  Ar-Ge merkezlerinin devamını sağlayabilecek bunu daha 

sürdürülebilir kılacak destekleri sanayi kuruluşlarımızla paylaşmak istiyoruz. 

Dolayısıyla bildiğiniz gibi Başkanımız da her toplantıda bu konudaki hassasiyetimizi 

vurguluyor.  

Burada bugün paylaşmak istediğim duyuru, Kocaeli Üniversitesi sanayi odaklı tez 

çalışmalarını teşvik etmek için firmalarınızda yüksek lisans ve doktora yapmak 

isteyen ve projesi olan çalışanlarınıza sınavsız bir hakkı tanıyor. Bunu duyurmak 

istedik, bunu özellikle AR-GE merkezi olan firmalarımıza duyurmak istiyoruz. Ar-Ge 

merkezi olan firmaların bir ödevleri de zaten yüksek lisans ve doktoralı eleman 

çalıştırmak. Bu uygulama üniversite sanayi iş birliğini geliştirmeye de önemli katkı 

verecektir. En temel askıya alma gerekçelerinden bir tanesi, ilgili Bakanlık Ar-Ge  

merkezlerinin üniversitelerle yeterli iş birliği yapmadığını düşünüyor ve bu nedenle 

birçokları askıya alındı. Dolayısıyla bu sürecin, Üniversitemizle yaptığımız bu 

işbirliğinin sürdürülebilirlik adına bölgemize ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.  
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Değerli üyeler, yine faydalanabileceğinizi düşündüğüm Mesleki Eğitim ve Beceri İş 

Geliştirme Protokolü MEGİP hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Bu program bulmakta 

güçlük çektiğimiz nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının kurslar kanalıyla yetiştirilmesine imkân 

sağlıyor. İŞKUR’un diğer işbaşı eğitim programlarından faklı olarak da teorik eğitim 

yerine direkt işbaşı eğitimi ile başlıyor. Yani kursları iş yerinizde düzenleyip 

kursiyerleri kendi elemanlarınız aracılığıyla yetiştirebileceksiniz. Kursiyerlerin asgari 

ücret tutarında günlük cep harçlıkları genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından 

karşılanıyor. Kursiyerleri İŞKUR aracılığıyla seçebilirsiniz ya da kendi havuzunuzda 

oluşturduğunuz kişilerin İŞKUR kaydını yaparak da kurs açılabilmektedir. Bu program 

kursiyer sayısında da avantajlı, mevcut çalışan sayısının yarısına kadar kursiyer 

alınabilmekte, yeni kurulan firmalara ise çalışan sayısına bakılmaksızın istedikleri 

sayıda kursiyer alma imkânı tanınıyor. İlimizde 2019 yılında 730 kişilik kurs açıldı 

2020 Ocak ayında 270 kişilik bir talep oldu. 

Aylık faaliyetlerimize müsaadenizle Oda Başkanımızın katıldığı toplantılarla 

başlayalım. 27 Ocak 2020’de TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve 

beraberinde ki heyetle birlikte Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde ki Odalar,  

Valilik, Belediye ve Sivil Toplum örgütleriyle vatandaşları ziyaret etti.  

28 Ocak 2020’ de İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısına katıldık. 

4 Şubat 2020’de AB Başkanlığı,  AB İletişim Strateji Danışma Yönlendirme ve 

Eşgüdüm Kurulu toplantısına katıldı. 

5 Şubat 2020’de Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve 

Beraberinde ki Heyet Odamızı ziyarete geldi.  

6 Şubat 2020’de TOBB İhracat Çalışma Gurubu toplantısı, TOBB Avrupa Birliği 

Uyum Komisyonu ve Çevre Komisyonu toplantısına  başkanlık yaptı. 

7 Şubat 2020’de Marmara Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Konferansına katılarak 

açılış konuşması yaptı.  

10 Şubat 2020’de Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ev 

sahipliğinde düzenlenen Brexit sonrasında Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki 

ticaret ilişkilerini ele alan çalışma yemeğine katıldı.  

Yansıda fotoğraflarını görüyorsunuz, gerçekleştirdiğimiz diğer  faaliyetler ise Kadın 

Girişimciler İcra Kurulu üyelerimiz TOBB’da gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine 

katıldı. 

Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız TOBB’da gerçekleşen İl Başkanları toplantısına 

katıldı. Üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ettik. Bu 

kapsamda geçen ay Odamızda 7 adet bilgilendirme toplantısı düzenlendi.  

Firmalarımızın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirmesi için T.C. Ticaret 

Bakanlığından aldığımız Robotik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Projesi 
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çalışmalarına başladık. Bu kapsamda 15 Firmanın katılımıyla ihtiyaç analizi küme 

çalıştayı yaptık. Çalıştay sonrası uzmanlarımız firmaları tek tek ziyaret ederek 

analizlerine devam ediyorlar. 

Sözlerime son verirken, Başkanın yerini başta da söyledim doldurmak kolay değil her 

ne kadar sürç-i lisan ettiysem af ola. 

Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor katılımlarınız için 

tekrar teşekkür ediyorum.  

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL   
 
Teşekkür ediyoruz Çınar Bey. Değerli arkadaşlarım Aylık Faaliyet raporunu Çınar 

Ulusoy Bey sundu, sizin ilave bilgi görüş ihtiyacınız veya katkınız var mı? Yok. Peki 

teşekkür ediyorum. 

GÜNDEMİN IV. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin dördüncü maddesi meslek komitelerinin sunuşlarıdır.  Meslek 

Komitelerimizin çalışmaları size elektronik ortamda ulaştırıldı. Ben her zaman ki gibi 

kısa bir hatırlatma için ekrana vereceğim ve Komitelerimizin sadece isimlerini size 

telaffuz edeceğim.  

Efendim, 3. Meslek Komitemiz Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Gurubu, 8. Meslek 

Komitemiz Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Gurubu, 9. ve 10. Meslek Komitelerimiz 

Boya ve Sanayi Gazları ile Temel Kimyasal Ürünleri Sanayi Gurubu Komitelerimiz. 

13. Meslek Komitemiz Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünleri Sanayi 

Gurubu, 19. Meslek Komitemiz Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Gurubu ve 23. 

Meslek Komitemiz Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Gurubu. 25. Meslek 

Komitemiz Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Gurubu ve 27. Meslek 

Komitemiz Makine Kurulum Hurda Atık Berterafı ve Enerji Sanayi Gurubu. 

Meslek Komitelerimizin çalışmaları hakkında hem elektronik ortamda hem özetle 

ekranda size çalışmaları sunduk bu konular hakkında  gerek kendi meslek komiteniz 

gerek bu komitelerin çalışmaları hakkında söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. 

Bu komitelerimizin çalışmalarındaki bazı fotoğrafları sizinle paylaşmak istiyoruz. 9. ve 

10. Meslek Komitelerinin Proses Emniyeti Sempozyumu Odak Gurup Toplantısı. 13. 

Meslek Komitemizin Has Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketini ziyareti, Naci Bey 

teşekkür ederiz. Yine 13. Meslek Komitemizin Mahir Plastik Şirketini ziyaret 

fotoğrafları aynı meslek komitemizin Toyotetsu Otomotiv A.Ş. ziyaretleri. 18. Meslek 

Komitemizin Üyeleriyle yaptığı kahvaltılı toplantı. 25. Meslek Komitemizin Haldız 

İnşaat ve Otomotiv A.Ş. ziyareti ve 32. Meslek Komitemizin Chryso-Kat Katkı 

Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ziyaret. Bunları sizinle özellikle 
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paylaşmak istiyorum sizin komiteleriniz de böyle ziyaretler yapıp, böyle güzel 

fotoğraflar çekebilir diye hatırlatmak istiyorum.  

Evet, değerli arkadaşlarım Meslek Komiteleriniz hakkında ilave söz almak isteyen yok 

ise size ocak ayında aramıza katılan yeni üyelerin listesini sunmak istiyorum. Ocak 

ayında aramıza yeni 63 üye katıldı. Şimdi bunları size dört sayfa halinde, hangi 

komitelere hangi katılımlar olduğunu ekrandan yansıtacağım.  Lütfen kendi 

komitelerinize dâhil olan yeni üyeler hakkında notlarınızı alınız. 1 ve 7. Komitelere 

katılan yeni üyelerimiz, evet 10 ve 19 arasındaki Komitelere katılan yeni üyelerimiz, 

20 ve 26 arasındaki Komitelere katılan yeni üyelerimiz, 27 ve 31 arasındaki 

Komitelere katılan yeni üyelerimiz ve son sayfa 33 ve 36. arasındaki Meslek 

Komiteleri. Ocak ayında toplam 63 yeni üye kaydı olmuş, Ocak ayı bereketli bir ay 

olmuş, yıla iyi başladığımız anlaşılıyor. Kendi komitelerinize yeni katılan üyelerimiz 

hakkında ilave bilgi ihtiyacı olan arkadaşlarım her zaman ki gibi profesyonel 

yönetimimize, Genel Sekreterimiz Memet Turabi Beye başvurabilirler. 

 
GÜNDEMİN V. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin beşinci maddesi teklif ve temennilerdir. Teklif ve 

temennilerde söz sizin olacak buyurun efendim. Her türlü teklif ve temenniler için 

sözlerinizi bekliyoruz.  

İzninizle ben iki anons yapayım ondan sonra size tekrar söz vereyim, bir tanesi geçen 

mecliste de bildirmiştik, TOBB’un meclis üyeleri bilgilendirme seminerleri devam 

ediyor, daha önceki seminer az  sayıda meclis üyemizin katılımıyla gerçekleşmişti. 

Diğer arkadaşlarımız için bu bilgilendirme seminerini tekrarlayabiliriz diye 

konuşmuştuk henüz daha gün tespiti yapamadığımız için vaktimiz var, bu meclis 

üyeleri bilgilendirme seminerine katılmak isteyen arkadaşlarım Memet Turabi Bey’e 

doğrudan doğruya başvurabilirler. 

İkinci anonsum,  Odamız bünyesinde İDATA iş birliği ile oluşturduğumuz bir İDATA 

Mobil Başvuru Merkezimiz var.  Bu merkezde Almanya vize başvuruları için ki 

yakında İtalya’yı da eklemek üzere çalışıyoruz. Vize başvuruları için parmak izi ve 

biyometrik resim hizmetleri de burada verilmekte bu hizmetleri aldıktan sonra 

evraklarınızı kargo yardımıyla İDATA merkeze göndererek, vize müracaatlarınızı 

uzaktan yapma şansına sahip oluyorsunuz.  Onun için size hatırlatmak,  

bilgilendirmek istedik vize başvuruları için parmak izi ve biyometrik resim almak 

konusunda Odamız bünyesinde ki İDATA’yı ziyaret edebilirsiniz. İDATA randevularını 

Salı ve Perşembe günleri burada sürdürmektedir. 

Evet, değerli arkadaşlarım söz almak isteyen üyemiz var mı? Sedat Bey sonra Necati 

Bey buyurun. 
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Meclis Üyesi Sedat SİLAHTAROĞLU  

Esasen bugünlerde iki tane önemli konu var, bir tanesi Çin’in durumu ve burada 

meydana gelen üretim duruşları acaba bizim için bir fırsat olur mu, olmaz mı? Tabi ki 

kötü bir şeyden iyi bir şey çıkmaz ama yine de eminim ki bütün sanayicilerimize 

Avrupa’dan,  Amerika’dan talep geliyordur. Çin’in doldurduğu bu Çin’de meydana 

gelen olaydan oluşan vakumdan dolayı  bazı üretimlerin Türkiye’ye kayması söz 

konusu olabilir. Birçok sektörde bunu gördüğüm için belki bu konu bizim için bir fırsat 

olabilir.  Oda olarak bu konuda ne yapabiliriz üstünde de belki düşünmek gerekir.  

İkinci konu bütün sanayimizi yakından ilgilendiren önemli bir ekonomik gelişme var, 

şu anda enflasyon eşittir faiz,  hatta faiz enflasyondan biraz daha düşük.  Çınar 

Bey’in verdiği rakamlara bakarsak şuan da 12,5 Enflasyon var,  şuan da bankalarda 

uygulanan faizler bunun altında.  

Esasen bunun da bütün sanayiciler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum ama 

bu da sürdürülebilir bir durum değil, yani firmalarımızın da yine bu konuda ne tür 

gelişmeler olabilir, bizi ne bekliyor konusunda hazırlıklı olmalarını ben bir kere daha 

iletmek istedim. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Teşekkür ederim. Mikrofonu Necati Beye verelim. 

9.Meslek Komitesi Başkanı  Necati Bülent HAKOĞLU  

Çınar Bey’in söylediği şu Kocaeli Üniversitesi’nde doktora veyahut yüksek lisans 

yapmak isteyen arkadaşlarımızla ilgili eğer bir protokol varsa protokol veya şartlarını 

firmalarımıza yazılı olarak duyurursanız çok daha etkin bir şekilde bu iş birliğini 

gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet, mesajı aldık teşekkür ediyoruz. Mikrofonu Naci Beye ve sonra Ahmet Bey’e 

verebilir misiniz. 

Meclis Üyesi Adnan Naci FAYDASIÇOK  

Başkanım Sedat Beyin bıraktığı noktadan bu düşük faiz biliyorsunuz KGF döneminde 

de yaşamıştık 6 ay işlerimiz çok iyi gitti, müthiş satış rekorları kırdık daha sonraki 6 

ay işlerimiz oldukça bir geri gitti kriz geldi. Şimdi 2 aydır düşük faizden dolayı işler, 

piyasa hareketli, bu kaç ay sürdürülebilir, sürdürülebilirse bunun ekonomimize etkisi 

ne olur ? Bunları konuşabileceğimiz, bunları bize anlatabilecek bir ekonomist 

önümüzdeki toplantılarda dâhil edebilirseniz, detaylı inceleyebilecek bir ekonomisti 

konferans babında meclise davet edebilirseniz çok mutlu oluruz. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Bunları sizlerden daha iyi bilen bir ekonomist biliyorsanız söyleyin davet edelim. Evet, 

Ahmet Bey buyurun. 

Meclis Üyesi Ahmet BAYRAKTAR 

Başkanım, Ben Sedat Beyin fırsat olarak corona virüsüyle ilgili bahsettiği konuda 

özellikle Çin’deki fabrikamızdan dolayı,  fırsattan daha çok içerisinde birçok sorun 

barındırdığını gündeme getirmek istiyorum. Çünkü Çin’de bugün dünyanın birçok 

sanayisinde veya birçok sektöründe bağımlı olunan malzemeler veya komponentler 

var.  Tedarik zincirinde bunlar sağlanamadığı takdirde birçok fabrikalarda üretimlerin 

durma ihtimali var. Şu anda tedarik zinciri içerisindeki hatlardaki malzemeler 

tüketilmektedir,  bunun belki çok yakın zamanda bazı fabrikaların dünyada Türkiye’de 

de mesela ben otomotiv sektöründe çalışıyorum sadece bir ufacık komponentin 

gelmediği takdirde bir araç üretiminin olmayacağını, ona parça yapan herkesin 

duracağını kabul etmemiz lazım. Bunun sonuçlarının daha sonraki aşamalarda 

enflasyona ve fiyat pahalılığına gidebileceğini,  bazı tanımlamaların yeniden 

yapılabileceği gibi sorunlar var. Çin yılbaşında 1 hafta tatil olmasına rağmen, Ocak 

sonunda üretime başlayacak fabrikaların bir kısmı hala başlamamış değil,  sadece 

Vuhan’ı konuşmuyorum,  koskoca 1,2 milyar insan yaşayan Çin’i söylüyorum. 

Sadece devletin müsaade ettiği bazı fabrikalar yüzde 30’la başlayarak kapasitelerini 

kullanabiliyorlar devlet virüsü kontrol edebilmek için daha fazlasına müsaade etmiyor. 

İnsanların toplu bir arada yaşamasını veya çalışmasını da istemiyorlar devletin 

burada müdahalesi var. Merkezi hükümetin farklı, yerel hükümetlerin farklı 

uygulamalarını görüyoruz. Nakliye durumu şu vaziyette, özellikle Çin’den olan 

nakliyelerde büyük artış gözükecek şuan da uçak nakliyesi dahi yapmak parasını 

verseniz bile mümkün olmamakta. Limanlarda sıkıntılar başlayacak, dolayısıyla 

dünyayı etkileyecek ekonomik olarak çok büyük bir sorun bekliyoruz, yani bunun 

durgunluğa veya fiyat artışlarına,  bazı iflaslara dahi götürebileceğini söylememde 

yarar var yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Gelişmeleri yakın takip etmemiz 

lazım işin boyutunun nerede,  nasıl biteceğini de kimse bugün bilemiyor.  Maalesef 

sorun devam ediyor ama şunu bilelim ki Çin’de birçok fabrika hükümet zoruyla 

kapatılmış ve başlatılsa bile yavaş yavaş başlatmışlar öyle devam ediyor. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 

Evet, Hayrettin Bey’e verelim mikrofonu. 
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Meclis Üyesi Hayrettin ÇAYCI  

Sayın Başkan,Türkiye’nin dış ticaretinde ki en büyük açık verdiği ülke Çin. Maalesef 

bizim ihracatımızın orada ithalatı karşılama oranı yüzde 14 Rusya’nın bile önünde. 

Şimdi şu anda Türkiye’den hiçbir şey gidemiyor başta da özellikle mermerciler çok 

zor durumdalar hatta onlara şu an galiba Almanya talip oldu, Almanya’ya bir miktar 

verecekler. 

Son zamanlarda hala bu Çin’den Türkiye’ye benim ıvır zıvır dediğimiz malzemeler 

gelmeye devam ediyor, çok yakın tarihteki Türkiye’nin şu anda Çin’le olan dış ticaret 

dengesinde ne noktadayız ama üç ay sonra iletilmek üzere değil, bunu İthalat Genel 

Müdürü, İhracat Genel Müdürü,  her ayın sonunda gayet güzel tespit ediyorlar ama 

Odalara veya üçüncü şahıslara bunu iletilmesi tablolarında göreceğiniz üzere 2-3 ay 

sonra oluyor. Acaba şu anda ki kesitte Odamız gerek İthalat Genel Müdürlüğü’ne, 

gerek İhracat Genel Müdürlüğü ile  temasta bulunarak, bir sonraki toplantıya son 

aylarda Çin’le olan dış ticaret dengemiz ne durumdadır,  yani oradan hala gelmeye 

devam ediyor,  Türkiye’den bir şey gitmiyorsa bu bizim için de çok büyük bir ayıp olur.  

Ahmet Bey’in söylediği gibi bazı önemli şeyler olabilir ben onları istisna tutmak üzere 

söylüyorum. 

Bir ara ben çok inceledim,  Çin’den Türkiye’ye gelen ve çok büyük yekun tutan bir 

takım şeylerin hiç de elzem olmadığı düşüncesindeyim. Acaba  bunlar hala gelmeye  

devam mı ediyor. Yazık gerçekten ülke zaten 1 milyar ihracat  yapmak için  çok 

çırpınıyor öbür tarafta Çin bunların hepsini berbat ediyor, geçen seneki dengeyi size 

söyleyeyim  23 milyara,  2 onda 8 milyar. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım biz Ayhan Başkan ile en son bu Çin 

konusunda  Oda olarak ne yapabiliriz diye küçük bir sohbetimiz oldu ama o kadar 

belirsizlik ve farklı kaynaklardan farklı haberler var ki neyi etüt edeceğiz, kimi davet 

edebiliriz, kiminle konuşabiliriz o konuda bir belirsizlik var. Onun için biz de çaresiz 

Oda olarak ne olacak diye bekler pozisyondayız.  Kimse açık olarak bu ne kadar 

sürer, nasıl etki olur devam ettiği sürece de yorum yapamıyor, ne diyelim göreceğiz 

hep beraber.  

Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Değerli arkadaşlarım Ayhan 

Başkana onun yokluğunda en hızlı meclisimizi yaptığımızı söyleyeceğim. 

 
 
 
 
 
 
 
 



KARAR NO: 23 19 ŞUBAT 2020 

12 
 

GÜNDEMİN VI. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Son maddemiz gelecek toplantı tarihinin belirlenmesi  ve kapanışıdır.  Gelecek 

toplantı tarihimiz her zaman ki gibi Mart ayının üçüncü Çarşambası olan 18 Mart’ta 

saat 10.00’da bu salonda gerçekleştirilecek.  

Değerli arkadaşlarım bir dakika ayrılmayın,  Savunma Sanayii ile ilgili bir bilgi 

aktarayım.  Kocaeli Savunma Sanayi Firmamızın Mart ayında genel kurulunu 

yapacağız 18 Mart olarak düşünüyoruz. Ancak şu anda Ticaret Sicile müracaat yapıp 

15 gün öncesi gibi işlemler sürdüğünden eğer tarihi tutturamazsak belki 

erteleyeceğimiz için tarihi kesinlik kazandırınca ifade etmek üzere bir ön bilgi 

aktarayım. Eğer Ticaret Sicilde işlemlerimizi zamanında sürdürürsek, siz 

ortaklarımıza da zamanında duyurursak 18 Mart’ta meclisimizden sonra da Kocaeli 

Savunma Sanayi Firmasının Genel Kurulunu yapacağız,  onu da kesinleşince ayrıca 

size tekrar duyuracağım. Evet, katılım için çok teşekkür ediyorum şimdi kahvaltıyla 

öğle yemeği arası olan yemeğimize buyurun diyorum. 

 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 19 Şubat 2020  tarih ve 23 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt  12  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
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