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KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 11 Mart 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, Adnan Naci 
FAYDASIÇOK, Ahmet BAYRAKTAR, Albert SAYDAM, Alper AYBERK, Anıl ÜNAN, 
Atalay KAYA, Ayhan ERGENÇ, Ayhan ZEYTİNOĞLU, Bahar BAYKAL, Bahattin 
ERTUĞ, Bora ERGENE, 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, Melih KARAKAŞ, Mert 
PEKDEMİR, Metin AKTÜRK, Muhammet SARAÇ, Mustafa BÖYET, Mustafa 
TÜRKER, Necmi GİDİCİ, Oktay KABASAKAL, Orhan SARISÜLEYMAN, Osman 
ERKAN, Osman SOYBAŞ, Filiz AKKAŞ, Fuat BİÇİCİ, Güçlü GÜLER, Hakkı YILDIZ, 
Hasan Tahsin TUĞRUL, Haydar YENİGÜN, Hayrettin ÇAYCI, Hayri KAYA, İbrahim 
YELMENOĞLU, İlker ÖNDER, İrfan KANIK, Kenan BENLİLER, Ömer YAVUZ, Özcan 
ALBAK, H.Sacit ERTUĞ, Sadi AKÇELİK, Sedat AÇILDI, Sedat BABALIK, Sedat 
SİLAHTAROĞLU, Tekin URHAN, Turgay ENER, Ünal SOYSAL, Yakup EKŞİ, Yunus 
ÇİFTÇİ. 
    
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Ahmet BAŞARAN, Birol BOZKURT (görevli), Mesut Baki EFE, Mesut SANCAKLI, 
Murat CAN, Haluk İBER, Haluk KAYABAŞI (görevli), Hasan ŞEREFHAN, Ş.Kemal 
SARAÇ, Vahit YILDIRIM. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Kocaeli Sanayi Odası’nın değerli üyeleri, meslek komitelerimizin değerli başkanları, 
Sayın Başkanım, bugün basın temsilcilerimiz yok, Ahmet Bey telafi edecek.  
Herhalde onlar da koruma tedbirleri kapsamındalar, hoş geldiniz. 
 
Evet değerli arkadaşlarım hoş geldiniz, yeterli çoğunluğumuz var. 8.dönem 24. meclis 
toplantımızı açıyorum. Öncelikle fazla bir şey söylemeye gerek yok ama dışarıda da 
Sizleri uyardığımız gibi malum korona nedeniyle el sıkışmadan, birbirinize sarılmadan 
toplantıya girdiğiniz için teşekkür ediyoruz.  Herhalde bir müddet böyle devam 
edeceğiz.   
 
Evet değerli arkadaşlarım, bugünkü toplantımıza katılamayan üyelerimizi size anons 
edeceğim.  Sayın Haluk İber, Sayın Hasan Şerefhan ve Sayın Mesut Sancaklı’nın 
mazeretleri var.  Sayın Birol Bozkurt ile Sayın Haluk Kayabaşı da görevli olarak 
bugün aramızda değiller, bu arkadaşlarımız dışında divanımıza yansımamış bildiğiniz 
mazeretli üyemiz var mı? Yok. Teşekkür ediyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım bugünkü toplantımız 8 maddelik gündem halinde sizlere 
duyuruldu. Gündem hakkında sorusu, görüşü, katkısı olan üyemiz var mı? Yok.  
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Teşekkür ediyorum. Gündemimizi tamamladıktan sonra Sayın Feyyaz Ünal’a söz 
vereceğiz. Sayın Feyyaz Ünal Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini sürdürmektedir ve çalışmaları hakkında bize bilgi aktaracak,  
Feyyaz bey hoş geldiniz.  
 
GÜNDEMİN I. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet değerli arkadaşlarım gündemimizin birinci maddesi, Bir önceki toplantımız 18 
Şubat 2020 tarih ve 23 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetinin görüşülmesi ve 
onayıdır. Bir önceki toplantımızın zabıtları sizlere elektronik ortamda ulaştırıldı. Bu 
konuda görüşü, sorusu, katkısı olan üyemiz var mı?  Yok. O halde oylarınıza sunmak 
istiyorum.  19 Şubat 2020 tarih ve 23 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetini kabul 
edenler… etmeyenler… Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  
 
GÜNDEMİN II. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin ikinci maddesi 2020 Şubat ayı mizanının görüşülmesi ve onayıdır. 
Şubat ayına ait Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporu var, onu okutuyorum.  
 
Meclis Başkan Yardımcısı Mert PEKDEMİR :  
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na; Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulunca 
4 Mart 2020 tarih ve 96 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve meclis onayına 
sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı şubat ayı gelir- giderleri ve mizanı 10 Mart  
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 Şubat ayı 
mizanı, gelir- gider icmal tabloları Oda meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir.  
10 Mart 2020. Saygılarımızla, Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih 
Haldız, Oktay Kabasakal. 
 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet teşekkür ediyorum.  Değerli Arkadaşlarım, 2020 şubat ayı ana hesap mizanı, 
gelir- gider icmal tabloları size elektronik ortamda ulaştırıldı.  Kısmen de özet halinde 
ekran da görmektesiniz.  Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporunu da 
dinlediniz. Bu konuda söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde oylarınıza  
sunmak istiyorum.  2020 Şubat ayı ana hesap mizanı, gelir gider icmal tabloları ve 
hesapları inceleme komisyonu raporunu kabul edenler… etmeyenler? Oybirliği ile 
kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 
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GÜNDEMİN III. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin üçüncü maddesi aylık faaliyet raporunun sunuşudur. Aylık faaliyet 
raporumuzu Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu sunacak. Buyurun 
Başkanım. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Başkanım çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Sayın 
Feyyaz Ünal, değerli meclis üyelerimiz, meslek komitesi başkanlarımız, değerli 
misafirlerimiz, değerli basın mensupları öncelikle hepinize Mart ayı meclis 
toplantısına katılımınızdan ötürü teşekkür ediyor, saygı ile selamlıyorum. Geçen ay 
hastalığım nedeniyle aranızda olamadım, onun için de kusuruma bakmayın, aranızda 
olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum.  
 
Sözlerime başlamadan önce, İdlib'te gerçekleşen saldırı sonucu şehit olan 
askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.  
 
Malumunuz Pazar günü Kadınlar Günüydü, bu vesileyle, Oda organlarımızda yer 
alan iki tane meclis üyemiz başta olmak üzere, diğer meslek komitesi üyelerimizi ve 
tüm çalışan kadın arkadaşlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Dünya Kadınlar 
Günü’nün tüm kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.  
 
Bu arada kadınlar günü münasebetiyle Turgay Ener Bey Her yıl Odamıza pasta 
gönderirmiş, ben bunu yeni öğrendim kendilerine bu nazik davranışlarından ötürü de 
teşekkür ediyorum. 
 
Kadınlarımızın ülke bürokrasisinde aldığı pay ile ilgili size çok kısa bir bilgi vermek 
istiyorum. Büyük Millet Meclisimizde 589 milletvekilinden 102 tanesi kadın, olması 
gerektiği kadar değil ama %18’e yakın oran var. Cumhurbaşkanımızın kabinesinde 
de 2 kadın üyemiz varmış, o da %11 mertebesinde oluyor. 81 ilimizde 2 kadın valimiz 
var. Akademik kadrolarda %45’e yakın kadın kadrosu varmış bu aslında Türkiye’nin 
de gurur duyacağı oran diye düşünüyorum.  TÜİK verilerine göre; 15-64 yaş arası 
kadınlarda istihdam oranı yüzde 30,9 düzeyine yükselmiş. Bu da 50 civarında olması 
gereken bir rakam.  Ancak OECD verilerine göre ülkemiz toplumsal cinsiyet eşitliği 
sıralamasında 153 ülke arasında 130. sıradaymış, bu da iyice düşünmemiz gereken 
bir olay. Sevgili Başkanım, bizim de Oda olarak gereğini yapmamız lazım. (Gerçi 
biliyorsunuz kadın üye sayımızı %100 oranında arttırdık. Geçen sene bir taneydi ikiye 
çıkardık) 
 
Bir teşekkürümüz de DYO Boya ve Polisan Boya firmalarına. İki firmamız; “Otantik 
Kano Projesi” kapsamında bir öğrenci gurubuna, kimyasal ve iş güvenliği 
ekipmanlarını temin ettiler. Bu hakikaten çok önemli, iki firmamıza da çok teşekkür 
ediyorum.  
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Her zaman olduğu gibi konuşmama ekonomiyi değerlendirerek başlamaya 
çalışacağım. Şubat ayında ihracat rakamımız 14,7 milyar dolardı, burada %2,3’lük bir 
artış var.  İthalatımız 17,7 milyar dolar burada da neredeyse %10’a yakın bir artış var.  
Dış ticaret açığımız 3 milyar dolar, burada da %72’lik bir artış var. Geçen yılın baz 
etkisini artık görmeye başladık. 
 
İthalat alt kalemlerine baktığımızda; hammadde ve ara mallarında %10,9’luk bir artış 
var ki bu güzel bir rakam. Fakat tehlikeli olan tüketim mallarında %30’luk bir artış var 
arkadaşlar.  Demek ki bekletilen talep artık yerine gelmeye başladı.  Bunun büyük bir 
kısmı malumunuz otomobil. 
 
Yatırım ve sermaye mallarında maalesef %6.7’lik bir azalma var. Bence en tehlikeli 
olan budur. Bu rakamların değişmesi lazım diye düşünüyorum.  
 
Dün Sağlık Bakanımız ülkemizde de bir kişide korona virüs vakası olduğunu açıkladı. 
Ben henüz yerini bilmiyorum, malumunuz hem bizim ekonomimize hem dünya 
ekonomisine bu hastalığın çok önemli bir etkisi olduğunu tahmin ediyoruz.  Dünya 
ekonomisine 1,1 trilyon olumsuz etkisi olacağı ilk çalışmalarda çıkıyor. Tahmin 
ediyorum bu çalışmalar güncellendikçe bu rakamların çok daha büyüyebileceğini 
tahmin etmeliyiz. Ben şimdi ilk rakamları sizlerle paylaşacağım. Dolayısı ile bunların 
değişeceğini mutlaka düşünmemiz lazım.  
 
Çin’in büyümesi 6,5’lardan 5,6’ya düşecek diyorlar bu da muhtemelen daha ileri bir 
seviyede azalma olacaktır.  
 
OECD 2020 yılı için dünyanın büyümesini yüzde 2,9’dan %2,5’e düşürmüş. Asya-
Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde kriz büyürse bunun yüzde 1,5’a kadar 
düşmesi olası demişler. 
 
Benzer şekilde OECD ülkemizdeki büyüme oranını da yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye 
düşürmüş. Ancak bizim son yaptığımız bir değerlendirmede, tabii bu çok sağlıklı bir 
değerlendirme değil.  Arkadaşlar ocak-şubat aylarında Çin’den yaptığımız ithalatta 
%23 oranında bir artış var ama bu kriz öncesi verilen siparişler ve yoldaki ürünlerdi. 
Muhtemelen doğruyu görmek için Nisan-Mayıs ithalatlarına bakmak lazım. Tabii 
Avrupa’da daralma olması bizi en fazla etkileyecek bir durum. Burada da 
ihracatımızda azalma olabilir, bu da bizim büyüme beklentilerimizi aşağıya 
çekmemize neden olacaktır.  
 
Malumunuz zaman zaman burada petrol fiyatlarını da görüşüyoruz, petrol 
fiyatlarındaki bu düşüşü hiçbirimizin tahmin etmesi mümkün değildi.  Bunun ilk etapta 
cari açığımıza çok fazla olumlu etki edeceğini hepimiz biliyoruz, ancak ÖTV ayağında 
gelecekte bütçede açıkların oluşmasının da artacağını düşünebiliriz. Tabii bunlarla 
ilgili ÖTV oranlarında yapılacak değişiklikler, hükümetimizin alacağı kararlar bunu 
değiştirebilir.  
 
Arkadaşlar, bu çerçevede çok uzun zamandır konuşmadığımız  euro/dolar paritesi de 
var, bundan bir ay evveline kadar 1.07’e gerileyen  dolar/euro paritesi bugün hangi 
seviyede bilmiyorum ama  % 13,5 aşağı yukarı  %7-8 civarında  artmış durumda. Bu 
tabiî ki bizim için lehte bir durum. Biliyorsunuz Türkiye genelde dolar ile ithal edip, 
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euro ağırlıklı sattığımız için avantaj olarak gözüküyor. İnşallah bu oran aşağıya doğru 
dönmez.  
 
Bir de korona ile ilgili olarak, bizim çok konumuz değil ama NASA, Çin’de, Ocak 
ayından itibaren nitrojen dioksit miktarındaki gerilemeye bağlı olarak hava kirliliğinde 
yüksek oranda bir azalma olduğunu tespit etmiş.  Yani oradaki sanayinin kirletmesini 
dile getiriyor.  Bunu da önemli veri diye sizlerle paylaşmak istedim.  
 
Cari açık az önce saat 10 itibariyle açıklandı. Ocak ayında 1.8 milyon dolar açık 
verdik.  Arkadaşlarımı da burada sizlerin huzurunda kutluyorum yani 10 dakika önce 
açıklana bir veriyi sizlerle paylaşmış oldum.   
 
Her zaman paylaştığım reel efektif döviz kuru şubat ayında 75,16 oldu, endeksin 100 
olması halinde, tabi bizim enflasyon verilerinin ne kadar efektif olduğunu bilmiyorum 
ama endeks 100 olursa bugün doların 4,82 olması lazım, şubat ayında dolar 6,04’dü  
şu an itibariyle 6,14 ben buradan reel efektif  döviz kurunun hep 90’nın altında 
olmasını talep ediyordum ama artık onu 80’ne çektim arkadaşlar bilginiz olsun.  
İhracatın desteklenmesi adına bunun böyle olması bizler için çok cazip olabilir. 
 
Enflasyon verilerine baktığımızda TÜFE yıllık bazda %12,37, aylık bazda %0,35 ÜFE 
yıllık bazda %9,26, aylık bazda %0,48 olarak artış gösterdi. 
 
Biz Şubat ayında enflasyonda artışın devam edeceğini biliyorduk, artış hızının 
yavaşlamasından biraz farklı çıktı, bunu da gıdadaki sınırlı artışa bağlıyoruz. Yaz 
aylarına kadar enflasyonda ufak gerilemeler olabileceğini tahmin ediyoruz. 
 
ÜFE ‘de ise baz etkisi ile biraz yükseliş oldu ama orada da azalma beklenenin 
üzerinde olmadığı için ÜFE’nin TÜFE’yi yukarı çekme baskısının azaldığını 
görüyoruz.   
 
Geçen ay 2019 yılı büyüme rakamları açıklandı. Yıl bazında binde 9 büyüdük, son 
çeyrekte %6’lık büyüme oldu, bizler tahmini %5 civarında bir büyüme bekliyorduk, 
baz etkisi ile %6 oldu.  Bu da yıllık büyümeyi binde 9’a kadar çıkardı. İnşaat sektörü 
dışında bütün sektörler büyümeye katkı verdi.  
 
İşsizlik oranımız Aralık ayında %13.7’e yükseldi bir önceki yıldan 2 puan yüksek, bir 
önceki aydan da 4 puan yüksek. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise her zaman burada 
dile getiriyorum %25, geçen yıl bu oran %24,5’du. Burada Türkiye’nin yapısal 
sorunlarını her zaman dile getiriyoruz.  
 
Sektörlere göre istihdama baktığımızda sanayide +225 bin kişi olmuş. Hizmetler 
sektöründe 122 bin, tarımda 225 bin kişilik bir azalma var. Bu önemli diye 
düşünüyorum. İnşaat sektöründe de tahmin ediyorsunuzdur, 120 bin kişilik bir azalma 
var.  Sanayi hakikaten ülkemizin lokomotifi. Buradan da hep dile getiriyoruz.  
 
Yine 2019 Kocaeli verileri geldi. İlimizin ihracatı 29 milyar dolara ulaştı.  Geçen yıla 
oranla %1.6’lık bir artış var.  Türkiye ihracatından aldığımız pay %16,9’a geriledi.  
2018 yılına bu oran %17’ydi.  
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İthalatımız ise 40,3 milyar dolara düştü, %17’lik bir azalma var. Türkiye ithalatındaki 
payımız da %21.8’den %19.9’a geriledi.  Burada petrol fiyatlarının yavaş azalması 
var, demek ki önümüzdeki yılda bu rakamlar da azalma olacağını şimdiden 
söyleyebiliriz.  
 
Dış Ticaret hacmi 69,3 milyar dolar, orada %10’luk bir azalma var.  Türkiye dış 
ticaretindeki payımız da % 19,7’den, ithalattaki azalmanın etkisi ile %18.5’e geriledi.  
 
Arkadaşlar vergi rakamları da açıklandı. Kocaeli, İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan 
vergilerin %10,63’ünü toplayan üçüncü il konumundayız. 
 
İlimiz 2019 yılında 71 milyar 555 milyon TL vergi ödedi. Bu rakam 2018 yılında 73 
milyar 451 milyon TL’ydi. Bunun en büyük payı da petrol üzerindeki vergilerin  fiyatsal 
azalmadan ötürü azalmış olması diye  düşünüyoruz.  
 
Kocaeli’nde kişi başına ödenen vergi 37 binden, 36 bin 638 TL’ye düştü.  Türkiye 
ortalaması 8 bin 97 TL, yani neredeyse Türkiye ortalamasının 4 misli, eskiden bu 5 
misliydi şu anda 4 misli vergi vermişiz.   
 
Limanlarımızdan elleçlenen yük miktarı 72.2 milyon ton oldu.  Bu da muhtemelen 
Avrupa’da bizi 7.sıraya getirecek. Sayın Mustafa  Kenan Selçuk’da bugün burada 
misafirimiz, Onun da takip ettiği bir konuydu, Kocaeli limanları hala önemini 
sürdürüyor.  
 
İlimizin İŞKUR verileri açıklandı, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Alınan açık iş 
sayısı 91 bin 592 yani sizlerin talep ettiği işçi sayısı 91 bin.  
 
İşe yerleştirilen kişi sayısı 65 bin, kayıtlı işsiz sayısı 85 bin, yani buradaki çelişkiyi çok 
net   görebiliyoruz. Biz işçi arıyoruz, işsizler iş arıyor, bunu bir türlü örtüştüremiyoruz.  
 
Büyüme verilerine baktığımız zaman, ilimiz kişi başı gayri safi milli hasılada, bu artık 
yeni oluşan bir veri, bunu sık sık sizlerle paylaşacağız 79 bin 254 TL ile Türkiye 
birincisi. Bunu TUİK açıklamıyordu, bu yeni bir veri, kişi başı sanayi üretimi 38 bin 
197 TL. Türkiye ortalaması yaklaşık 13 bin TL. Yani orada da Türkiye ortalamasının  
3 misli bir  sanayi verisi üretiyoruz.  
 
Sanayide Kocaeli’ndeki sektörlerin payına baktığımızda, 79 binin içindeki %54,1 
sanayi, %0,70 tarım,  hizmetlerde %45,  sanayi sektörünü de açıklarsak  madencilik 
ve  taşocakçılığı  dahil oluyor, imalat sanayi, elektrik, gaz ve buhar, su temini ve  
inşaat olarak sanayi tanımlamış, sadece imalat sanayindeki Kocaeli’nin Türkiye’deki 
payı %13 arkadaşlar, bu devam eden bir rakamımız.  
 
Her zaman bu kürsüde dile getiriyorum, ilimizdeki Ar-Ge merkezi sayısı bugün 
itibariyle 127 oldu.  Tasarım merkezi sayısı da 18’e ulaştı. İstanbul’dan sonra açık ara 
ikinci sıradayız. Bu ay Ar-Ge merkezi kuran üyemiz; Mikrosan Makina A.Ş.’yi 
huzurunuzda kutluyorum.  
 
Faydalanabileceğinizi düşündüğüm birkaç bilgi var onları sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 
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Biliyorsunuz 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren GEKAP Yönetmeliği ile 
firmalarımızdan geri kazanım katılım payı alınmaya başlanacak.Bu kapsamda 
poşetler için, satış noktalarından. Diğer ambalaj malzemeleri için,  ürettiği ürünlerini 
ambalajlayarak piyasaya sürenlerden ve ithalatçılardan alınıyor. 
 
Bu yönetmelik tüm ambalajları kapsıyor, dolayısı ile bütün firmalarımız bundan 
etkilenecek hatta bir boya firmamız, marka bildirmeyeyim, ben Ankara’da Kimya 
Meclis Toplantısına  katıldım, orada dile getirdiler,  bir firmaya 6 milyon TL ilave bir 
vergi yükü geliyor. Bunun ötelenmesi ve değiştirilmesi konusunda TOBB olarak  
çalışacağız. Ben geçen hafta Ankara’da iki tane meclise katıldım hem kimya 
meclisine, hem de plastik meclisine,  iki mecliste de bu konu dile geldi. Bizim için çok 
ciddi bir girdi maliyeti, bunun mutlaka ya ötelenmesi ya da kaldırılması  gerekiyor. Biz 
Odalar Birliği’ne Kocaeli Sanayi Odası olarak da görüş ilettik.  Dolayısı ile bu konuda 
çalışılıyor onu da sizlerle paylaşmak istedim.  
 
Bir de Savunma Sanayiinde çalışmak isteyen firmalarımız için Savunma Sanayii 
Başkanlığı tarafından kısa adı EYDEP olan bir program başlatıldı. Bu programda 
firmalarımızın yetkinliklerinin de analiz edilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda 
firmalarımızın desteklenmesi hedefleniyor.  
 
Bir çoğunuzun bundan faydalanabileceğini düşünüyorum. EYDEP 
değerlendirmesinde yer almak isteyen firmalarımızın, Savunma Sanayi Sanayileşme 
Portalı’na üye olmaları ve Savunma Sanayi Başkanlığı’na resmi başvuru yapmaları 
gerekiyor, yani KOSGEB altyapısına kayıt olarak, KOSGEB desteklerinden nasıl 
faydalanıyoruz bunu da firma bazlı yapmanız gerekiyor. Bu başvuruyu yapmayanların 
desteklerden değerlendirilmeyecek. KOBİ’lere de normal KOBİ destekleri veriliyor. Bu 
konuda Odamız’dan yetkili arkadaşımız Aynur Hanım, kendisinden daha detaylı bilgi 
alabilirsiniz diye düşünüyorum.   
 
Yine Gümrük İşlemlerinin kolaylaştırılması ile ilgili bir değişiklik yapıldı. Yükümlü 
statüsüne sahip firmalar için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Firmalara 
yerinde gümrükleme imkanı sağlıyor.  Bundan bizim ihracatçı firmalarımızın da 
faydalanması gerektiğini düşünüyorum.  Bu konuda da Odamızdan yardım 
alabilirsiniz.  
 
Şimdi kısaca faaliyetlere değinmeye çalışacağım.  
 
24 Şubat’ta,  TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, ICC Genel 
Sekreteri John Denton ile ICC 100. Yıl Etkinlikleri ve ICC Girişimcilik Merkezi 
açılışında İstanbul'da çalışma yemeği ve toplantısına katıldım. 
 
26 Şubat’ta ABD Başkonsolosu ve Belarus Büyükelçisi ile beraberindeki heyetleri 
Odamızda ağırladık. 
 
27 Şubat’ta Vergi Haftası nedeniyle Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman’ ve 
Grup Müdürlerini Başkan Yardımcımız Çınar Bey ile birlikte Odamızda ağırladık.  
 
2 Mart’ta İlimizdeki Odalar ve Sivil Toplum Örgütlerinin de katılımı ile   İdlib sonrası 
orduya destek olmak adına Odamız ev sahipliğinde basın toplantısı yaptık.  
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5 Mart’ta az önce söyledim TOBB Plastik ve Kimya Sektörleri Meclisinin toplantılarına 
katıldım. 
 
Yine Odamızda Kalite, Müşteri Memnuniyet ve Çevre Yönetim Sistemi TSE 
denetimimiz oldu. 
 
Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerimiz, TOBB Bilgilendirme toplantısına 
katıldılar.  
 
Üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ettik. Bu kapsamda 
geçen ay Odamızda 10 adet bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
 
Biliyorsunuz, AB destekli Enerji Verimliliği Projesini  yürütüyoruz. Bu kapsamda, 
Odamız, “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi” belgesi almaya hak kazandı, 
arkadaşlarımızı sizlerin huzurunda kutluyorum.  
 
Biraz uzattım kusura bakmayın,  Son olarak birkaç duyurumuz var: 
 
İlimizde,  Gölcük ve İzmit Meslek Liselerimiz Ulusal Ajans tarafından akredite oldular. 
Biliyorsunuz İzmit Meslek Lisesi zaten bizim önemli destek verdiğimiz bir lise. Bu 
doğrultuda iki okulumuz öğrencilerini yurt dışında staja gönderebiliyorlar.  Staj 
yapacak öğrencilerin tüm masrafları proje tarafından karşılanıyor.   Yurt dışında 
firmaları olan arkadaşlarımız, ağabeylerimiz buradalar onlara sizlerin huzurunda bir 
çağrı yapmış olayım, bu çocuklara kapılarınızı açarsanız çok mutlu oluruz.  
 
Eklemeli imalat üzerine Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurduğumuz 
“Doğrudan Dijital Üretim Platformu” projemiz kabul edilmiş, arkadaşlar ben de sizler 
gibi bugün öğrendim, alınacak destek miktarı 7.9 milyon euro Sabancı 
Üniversitesi’nin patronajında yapılan bir proje, bölgemizde bu kabiliyetteki firmalara 
laboratuarlarını açarak Sabancı Üniversitesi çalışmalarına katkı verecekler. Bu 
konuda  Elif Bilgisu arkadaşımızdan bilgi alabilirsiniz.   
 
Çevre Ödül Organizasyonunun bu yıl 26’ncısını düzenleyeceğiz. Son başvuru tarihi 
20 Mart.Hepinizin katılımlarınızı bekliyoruz. 
 
10-11 Nisan tarihlerinde Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızı gerçekleştireceğiz. 
Tabi korona virüsün Türkiye’deki yaygınlaşması bizi nasıl etkileyecek bilmiyorum ama 
bu konuda şimdiden takvimlerinizde o tarihleri boş bırakmanızı rica ediyoruz.  
 
Son olarak üyemiz  Metin Aktürk’ün bizden bir ricası oldu. Kendisi İzmit Makine 
İmalatçıları Sanayi Sitesi Kooperatifi çalışmalarını sürdürüyor. Biliyorsunuz makine 
imalatı yapan İzmit Küçük Sanayi Sitesi’nde artık küçük olmayan ama orada sıkışıp 
üretim yapan bir çok sanayi kuruluşumuz var, bunların yer değiştirmesi lazım. 
Büyükşehir Belediyesi bir şehir planlaması ile artık o sanayinin kalkacağını ve başka 
yere taşınacağını açıklamıştı, kendileri de tedbir olarak 400 dönüm araziyi satın 
aldılar fakat orada ÇED ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Biz Oda olarak bu 
konuda bu kooperatifin yanında olduğumuzu ve böyle bir plan değişikliği yapılmadan 
önce aslında bu arazinin bulunması gerektiğine de ben şahsen inanıyorum. Burada 
amacım Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmek değil ama hep birlikte el birliği ile bu 
taşınmaya destek olmalıyız diye düşünüyorum çünkü sonuçta ülkemizin 
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kalkınmasında sanayinin önemini artık herkes kavradı. Bu arkadaşlarımızın küçük 
sanayi sitesinde üretim yapma imkanları artık kalmadı. Dolayısı ile biz buradan Metin 
Bey’e Oda olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bunu da basına 
açıklamış olalım.  
 
Sözlerime son verirken, sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Teşekkürler Sayın Başkan, Değerli arkadaşlarım Başkanımızın aylık faaliyet 
raporunu dinlediniz. Bu konuda ilave bilgi ve görüş ihtiyacı olan üyemiz var mı? 
Mikrofonu Hayrettin Bey’e verebilir misiniz ? 
 
Meclis Üyesi Hayrettin ÇAYCI :  
 
Sayın Başkan’a teşekkür ederiz.  Ben daha önce de dile getirmiştim acaba şu anda 
ilimizin ihracatında birim fiyat Türkiye geneline göre nerededir. Bu konuda bir çalışma 
var mı? Çünkü Türkiye geneli şu anda sanayide 1.17 dolar, Türkiye genelinde tüm 
ihracatlar da 1.10 ve bu da maalesef 2014 yılından bu yana devamlı düşerek geliyor. 
Bu rakamlar 2’nin üzerindeydi, şimdi 1’e doğru yaklaşıyor. Acaba  bizim ilimiz Kocaeli 
Türkiye’ye göre nerededir ?   
 
İkinci sualim de, Çin’in ilimiz boyutundaki bir çalışmasını yapabilir miyiz? Çin’den bu 
ilin ihracatı nedir, ithalatı nedir? Çünkü bunun Türkiye genelindeki ihracatın ithalatı 
karşılama oranı %14’dür. En büyük açık verdiğimiz ülke, acaba Kocaeli burada hangi 
durumda, bu örnek çalışma zannediyorum diğer illere de sirayet ederse iller bazında 
Çin’in dış ticareti ile bizim Çin’e olan dış ticaretimiz çok güzel tahlil edilmiş olur. 
Teşekkür ederim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL. 
 
Teşekkür ediyorum, mikrofonu önce Sacit Bey’e sonra Metin Bey’e verelim. 
 
Meclis Üyesi H.Sacit ERTUĞ :  
 
Başkanım EYDEP konusunda da söylediniz, bunu KSS’den Murat Bey de çok iyi 
biliyor. Şimdi burada arkadaşlarıma örnek olması açısından yazdığım bir yazıyı 
okuyacağım. Sayın Savaş Can Bey, Cuma akşamına kadar aramanızı ve tarafınıza 
gönderilen yazı hakkında bilgi vermenizi talep ediyorum.  Fabrikamızın giriş 
kapısında yazılı olarak ilan edildiği üzere her alan ve odada 24 saat sesli video kayıt 
yapılmaktadır. Burada ekibinizin 3 kişiden fazla olması ve avukatlarımızla yaptığımız 
görüşmeler bizi bu konunun altında yatan gerçekleri Cumhurbaşkanlığı nezdinde 
araştırılmasını talep edecek seviyeye getirmektedir. Şerefli Türk ordusunun 
yıpranmaması adına yaptığınız hatadan dönmenizi bekliyorum. Eğer Savunma 
Sanayiine girmek istiyorsanız ve birilerinin ayağına basıyorsanız bu araştırmaya 
gelen kişilerle yapacağınız tüm konuşmaları kayıt altına almanızı tavsiye ediyorum. 
Bize boş kağıt imzalatmaya çalıştılar, imzalamadık, dediler ki çünkü bunu 
imzalamazsanız size puan veremeyiz, dedik ki biz puanı görmeden imzalamayız.  Ve 
bunun üzerine sahte bir zabıt tutarak, eski zabıtları yırtarak, bunların hepsi kayıtlılar 
da var ama sonuçta biz dedik ki  lanet olsun, it ürür kervan yürür, kendi işimize 
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odaklanalım dedik, bu işi bıraktık. Yapacaksanız lütfen bu konuda dikkatli olun. 
Oradan gelen kişilerin açık açık söylüyorum, isterlerse dava etsinler alacakları 
avantaları kesiyorsanız, birilerinin önünü kesiyorsanız, her türlü numara dönüyor, bu 
işlemlerinizi kayıt altında yapın, bu birinci söyleyeceğimdi açık açık yazdım, 
uğraşmaya değmez, benim için enerji kaybı.  
 
İkinci söyleyeceğim de Başkanım bunu her sene burada konuşuyoruz, her gelen 
davetlimize söylüyoruz, hakikaten hakkımız yeniyor, Kocaeli’nin katkısına ve 
aldığımız paya bakarsak Ankara 12 bin verirken 36 bin alıyor, biz yanına 
yaklaşamıyoruz. Acaba artık daha farklı bir eyleme geçmemizin, daha aktif olmamızın  
zamanı geldi mi, bilmiyorum, Kocaeli’nin hakkını verin mitingi mi yaparsınız, 
bilemiyorum ne çizersiniz ama buraya gelen her bakana verdiğiniz dosyalar  gidiyor 
çöpe atılıyor. Bu şekilde bir yere varamayacağımız kesin oldu, daha proaktif  bir şey 
yaparsak  çok memnun olurum. 
 
Son noktam da bu konuda benim komitemden birkaç şirketle de konuştum. 
Avrupa’daki korona virüsü dolayısı ile  fuarlar iptal edilmektedir.  Ama fuarlar iptal 
edilse bile başvuran Türk şirketlerinin paraları geriye ödenmemekte. Ve bunlara 
özellikle Avrupa’da sizi kara listeye alırız, bekleyin ileriki tarihte size başka fuar 
sunacağız, yaptıkları sözleşmeler tek yönlü olduğu için büyük bir baskı var. Burada 
TOBB’un Türk şirketlerini bu sarmaldan çıkaracak bir basın açıklamasıyla yani buna 
Alman Sağlık Bakanı pandemi dedi. Buna dayanarak Almanya Sağlık Bakanı 
pandemiyi ilan etmiştir. Türk firmaları gitmemekte ve oradan paralarını geri almakta 
veya talep etmekte veya önerilen tarihi beğenmezse komple iptal etmekte haklıdır. 
Bu konuda da Türk adaleti olarak bu karar alıyoruz mu denir, bilemiyorum yöntemi 
nasıl yapılır ama TOBB hukukçuları ile destek olacak bir yazının veya  ilanın 
yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Ben notlarımı aldım. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Bu konuşmadan sonra ellerin sayısı arttı. Mikrofonu önce Metin Bey, Sonra Naci Bey, 
sonra Ünal Bey, sonra da Sedat Bey’e  verelim. 
 
Meclis Üyesi Metin AKTÜRK  
 
Ayhan Başkanıma bu konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Ben de 
kısaca bilgi vermek istiyorum. İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi 10 yıl önce 
kuruldu.  Büyükşehir Belediyesi’nin yer göstermesi sonucunda 94 üyeli ve şu an 50 
sene öncesinin şartlarına göre yapılmış bir sanayi sitesinde faaliyet gösteriyor. Yeteri 
kadar yüksek değil ufak, ve şu ana kadar bizim bu üyelerimizden 15 tanesi zaten 
yeterli olmadığı için sanayinin dışına çıkmak zorunda kaldı. Bizim bu 94 üyemiz 
Uruguay’dan Amerika’ya kadar 39 ülkeye ihracat yapıyor. Ve bizim yapılacak olan 
sanayi sitesinin çevre ile herhangi bir sorunu söz konusu değil, Zaten Makine 
İmalatçılarının çevre ile ne sorunu olabilir. Yani dolayısı ile bu konuda gündem 
oluşturup 10 seneden beri bitmeyen projenin biran önce gerçekleşmesi için ilgili 
yetkililerden yardım istiyoruz. Teşekkür ediyorum. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Teşekkürler Metin Bey. 
 
Meclis Üyesi Adnan Naci FAYDASIÇOK  
 
Başkanım ben de Sacit Bey’in konuşmasına  ilave etmek istiyorum. Mesela bizim de 
bu ay Almanya’da bir fuarımız iptal oldu. THY’den 15 tane biletimiz var katılımcıydık, 
THY hiçbirini iptal dahi etmedi. Almanya’dan önce THY’ye bir yazı yazmak lazım, 
biletleri açığa da alamıyoruz, iptal edemiyoruz, biletlerimiz yanıyor. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
THY’den bir açıklama yapıldı. 
 
Meclis Üyesi Adnan Naci FAYDASIÇOK  
 
6 mart arasına kadar alınan biletler diye bir kısıtlama koymuş ona özellikle baktım. 
Şimdi bizim 15 tane bilet yanacak.  
 
İkincisi iyi şeyler de oluyor, biliyorsunuz organize sanayi bölgelerinde emlak 
vergilerini ödemiyorduk şimdi onun kapsamı genişletildi, endüstri bölgeleri ve  sanayi 
sitelerinde olanların da kapsama alındı, belki duymayan olduysa onu da  hatırlatmak 
istedim. Bu da güzel bir haber emlak vergisinden muaf tutuldu.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Teşekkür ederim. Mikrofonu Ünal Bey’e verelim. 
 
Meclis Üyesi Ünal SOYSAL :  
 
Sayın Başkanım bilgileriniz için teşekkür  ederim.  Sayın üyeler Başkanımızın 
açıkladığı GEKAP konusunda görüşmek istiyorum.  Bir önerim olacak, bu konuda 
madeni yağ sektöründe ciddi olarak etkilenen firmalardan bir tanesiyiz. Bu mecliste 
bulunan her sanayici bundan etkilenecek, bunu biliyoruz komite toplantılarımızda da 
bununla ilgili görüşlerimizi bildirdik. Ancak  yasa yürürlüğe kondu, tamamen tezatlarla 
dolu olan bir yasa, PETDER üyesi olduğumuz için yarınki PETDER toplantısında 
firma olarak  PETDER’in  yürütmeyi durdurma ile ilgili bir karar alması yönünde bir 
öneride bulunacağım. Ama bulunmaz ise firma olarak biz böyle bir şey içine 
gireceğiz. Tavsiyem o ki hepimiz etkileneceğimiz  için  bu yönde bir çalışma içerisine 
girmemiz, o nedenle de Sayın Başkanımdan özellikle istiyorum Odamız olarak ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde  bu konunun hükümetle görüşülmesi  
lazım.  Amacımız sanayicimizin kalkınması ve zarar görmemesi ve ciddi bir şekilde 
de  sanayicimizin etkilendiği bu durumdan biran evvel kurtulması teşekkür ederim.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Ayhan Bey buyurun. 
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Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Malumunuz biz  bu konuda Odamızda Bakanlık yetkilileri ve Majör Bağımsız Denetim 
Şirketi ile vergisel formların doldurulması konusunda bir seminer yapacaktık. 
Bakanlık’ın bize verdiği cevap şuydu arkadaşlar, öncelikle sektör meclislerindeki 
bakanlık yetkilileri fazla bir bilgi veremiyorlar, yani Bakanlık’ın bu kanun teklifini 
aslında çok bilmediğini anladık.  Konuşmak da istemiyorlar Antalya’da bizim bir 
seminerimiz var, ilgili firmalar Antalya’ya gelsinler diyorlar. Muhammet Bey’de bu 
konuda çok  çaba sarf etti. Fakat  maalesef bu semineri burada yapamadık.  
Yapmaya çalışacağız ama Odalar Birliği olarak  zaten bu konuda çalışıyoruz. Tabii 
münferit firmaların dava açması ayrı bir konu o konuda bizim söyleyeceğimiz bir şey 
yok. Ama su çok yanlış ve tam bilinen bir uygulama da değil, nereye varacağı da çok 
iyi hesaplanmış değil.  Dolayısı ile  biz Odalar Birliği olarak çalışıyoruz.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Sedat Bey buyurun. 
 
Meclis Üyesi Sedat SİLAHTAROĞLU 
 
Sayın Başkanım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben de bir katkıda bulunmak 
istiyorum. Sayın Başkanın ifade ettiği gibi Dünya çapında global anlamda %1.5’a 
varan bir global küçülme bekleniyor. En kötümser rakamlar nerede gerçekleşecek 
ama dünya çapında  planlanmış olan global anlamda 2.9 olan genel büyüme oranının 
%1,5 düşmesi yani yarı yarıya düşmesi gibi bir  durumla karşı karşıya kalmamız söz 
konusu, sanayicilerimizin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten bu sene çok ciddi bir 
durumla karşı karşıya kalabiliriz. 
 
İkinci konu, petrol fiyatlarının düşmesi Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu kısa vadede 
belki bizim cari açığımızı azaltacak bir unsur olabilir ama  mal sattığımız pazarların 
yani bu durum herkes için geçerli olduğu için esasen ciddi anlamda ihracatımızı ve 
yurt dışı ilişkilerimizi de  ciddi bir şekilde etkileyecek bir durumla karşı karşıyayız. 
Sattığımız pazarların petrol gelirleri düştüğü için ihracatımızı da ciddi şekilde 
etkileyecek . Bir tek husus belki yararlı olabilir, enerjinin düşmesinin enflasyona 
katkısı pozitif olabilir, bu süreç de ancak iyi yönetilirse, yani siyasiler ve bürokrasi 
tarafından iyi yönetilmesi kaydıyla enflasyona faydası olabilir ama daha kötü bir 
durum turizm için geçerli, bu sene turizm gelirlerinin çok büyük çapta düşmesi gibi bir 
durumla karşı karşıya kalacağız. Esasen ülke olarak kötü bir durumda yakalandık, 
bütçe açıkları ve cari açıkla, dış borçla, hepimizi kolaylıklar diliyorum.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Teşekkür ederiz. Mikrofonu Ahmet Bey’e sonra da Alper Bey’e verelim. 
 
Meclis Üyesi Ahmet BAYRAKTAR  
 
Ben de korona virüs ile ilgili özellikle Çin endeksinde sanayicilerimize ve ülkemize de 
örnek olması bakımından son gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Çin’den 
güzel haber her şey çok hızlı toparlanmakta.  Ağırlıklı olarak sıkıntı hala Hubei  ve 
Wuhan eyaletlerinde devam ediyor. Üretimlerin 10 Mart’dan sonra başlaması 
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bekleniyor ama sonra uzatılması da mevzu bahis ama onun dışındaki yerlerde 
kapasiteler süratle yükseliyor ancak büyük kayıplar oldu. Çin gibi büyük bir ülkede 
dünyaya üretim yapan bir çok fabrikalar ve özellikle şubat ayında en az 2-3 hafta  
çalışmayan  firmalar oldu. Çin hükümeti bunlarla ilgili bazı destek paketleri açıkladı. 
Ben belki bize de faydalı olur düşüncesi ile bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi 
Çin hükümetinin devlete bağlı bir fabrika binasını kullanıyorsanız  size kira yardımı 
yapıyor, oradaki kiraları düşürüyor.  
 
İkincisi altı aylığına Sosyal Güvenlik,  SGK bedellerinin ve çalışanlar üzerinden alınan 
vergilerin altı ay sürecinde alınmaması kararı alındı. Yani siz çalışanlar üzerindeki 
vergileri, SGK’ları almayacaksınız, devlet tahsil etmeyecek. Onun dışında  bu süreç 
içerisinde tabii ödenmesi gereken vergiler vardı, ödenmeyen vergilerler ilgili hiçbir 
surette ceza uygulanmayacak, onlara belli bir süre tanınacak ve o süre içindeki tahsil 
edilecek, yani şunu görüyoruz Çin toparlanıyor, toparlanırken de sanayicisine, 
işadamına  bir takım destek paketleri hazırlıyor. Bunlar da belki bize örnek olabilir. 
Ben fikir olması açısından bunu paylaşmak istedim.  Teşekkür ederim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Teşekkürler, mikrofonu Albert Bey’e verelim. 
 
Meclis Üyesi Albert SAYDAM : 
 
Korona virüsü tabiî ki çevrecilerin ve iklimle veya yeşil parti görüşlerinin kullanıcıya bir 
araç olma riski de var. Yaklaşık 10 senedir Avrupa Birliği’nde soğutulan bir Gümrük 
Vergisi konusu vardı, çevreci olmayan ürünlere Avrupa Birliği gümrüklerinde, gümrük 
vergisi alınması, bir anda Aralık ayında Barcelona’daki iklim görüşmelerinde 
arkasında bir güç ile  bir karar alındı, 2020 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği bu 
konuda  adım atacak diye. Eskiden Almanya’da mesai saatlerinin yarım saat 
uzatılması yaklaşık 20 yıl tartışıldıktan sonra değiştirilirdi ama şu anda yeni dünya 
düzeninde bazı şeyler çok hızlı gelişebiliyor. Şu anda kapımızda Green Bill denen bir 
tehlike var. Şu anda hiç kimse bu detayları bilmiyor, karar da verilmiş değil, Avrupa 
Birliği’ne ülke bazında mı ihraç edilenlere vergi konulacak, şirket bazında mı, sektör 
bazında mı,  bunların hiçbiri belli değil. Şunu söylemek istiyorum dünya ekonomisi 
büyük bir krize gebeyken, Avrupa Birliği’nde işsizlik artarken, bir de önümüze böyle 
bir bariyer konması  mümkün.  
 
Sağ olsun Başkanımız Dünya Gazetesinin son sayfasında  fırsatı vurgulamıştı. Bu 
değişim özellikle çevreci ürün veya sistemler üretenler için bir fırsat ama acaba biz 
buna ne kadar hazırız,  eskiden  avantaj olan durum şu anda  dezavantaja  
dönüşmüş durumda  mesela bizim bulunduğumuz kauçuk sektörü gibi. Bunu en 
yüksek sesle, en geniş şekilde TOBB’un dile  getirmesi lazım çünkü  münferit  dile 
getirildiğinde toplam fayda yerine  sadece bir sektör, bir şirket veya bir kurumun 
faydası düşünülebiliyor. Halbuki bu ülke perspektifi ile görülebilecek ve işlenmesi 
gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  
 
Albert Bey teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen üyemiz var mı?  Yok. 
Teşekkür ediyorum. Başkanım teşekkür ederim, ilave etmek istediğiniz bir şey var 
mı? Yok. Teşekkürler.  
 
Değerli arkadaşlar bu arada yeri gelmişken meclislerimizde gerek Başkanın faaliyet 
raporundan sonra, gerekse teklif ve temennilerde doğal olarak söz alarak bazı 
talepleriniz oluyor.  Bunları Genel Sekreterimiz arşivleyerek ve karşılığında yapılan 
çalışmaların ne olduğu ile ilgili bir hazırlık  içerisinde  olacak. Biz elbette bunları bir 
kaynak olarak alıp kullanıyoruz ama yapılanlar size duyurulamıyor alabilir. Dolayısı ile 
önümüzdeki meclislerde ne istendi, ne yapıldı gibi bir çalışmayı da sizlerle 
paylaşacağız.   
 
GÜNDEMİN IV. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin dördüncü maddesi Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin NACE çalışma grubunca yeni yapılan değişikliklerin ilgili meslek gruplarına 
tanımlanmasının görüşülmesi ve onayıdır. Türkiye İstatistik Kurumu TUİK kendi 
bünyesindeki NACE çalışma grubunca meslek gruplandırma rehberine bazı 
düzenlemeler, ilaveler yapıyor. Dolayısı ile bu çerçevede ekranda gördüğünüz 
şekilde bizi ilgilendiren iki sınıf var. Bir tanesinde 10.89.01’de bir tanım değişikliğini 
görüyorsunuz. Daha evvel hazır çorba ile, hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve 
konsantrelerinin imalatı olan sınıf, şimdi ilave ile hazır çorba (geleneksel ve yöresel 
olarak imal edilenler dahil) eklenmesi ile devam edecek, meslek grubumuzda bir 
değişiklik yok.  
 
Diğer sınıfımız 23.20.18 bu 32. grubu ilgilendiriyor. Evvelce ateşe dayanıklı çimento, 
çamur, harç, beton vb. imalatı tek sınıf iken şimdi ikiye bölündü 23.20.19 ve 23.20.20 
olarak ateşe dayanıklı çimento imalatı ve diğer sınıf ateşe dayanıklı çamur, harç, 
beton vb. imalatı biçiminde.  Her ikisi de 32. grubumuzda yer aldığı için  şu andaki  
meslek gruplarımızda herhangi bir değişiklik yok.  Ancak usul ve teamül gereği ve 
mevzuatı gereği Yönetim Kurulu’nun TOBB’un bilgisine istinaden aldığı kararı sizlerin 
onayına sunmam lazım. Bu açıdan NACE’deki bu değişiklik üzerine söz almak 
isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde oylarınıza sunmak istiyorum. İki sınıfımızda 
yapılan değişiklikleri kabul edenler… etmeyenler…? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Teşekkür ediyorum.  
 
GÜNDEMİN V. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Gündemimizin beşinci maddesinde Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında 
öğrencilere verilecek burslar konusu var. Yönetim Kurulumuz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin ilgili isteğine karşılık olarak İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
10-11 ve 12.sınıflarında öğrenim gören üç öğrenciye aylık 200’er liralık bir başarı 
bursu verme talebini karar altına almış doğal olarak da bunu meclisimizin onayına 
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ihtiyacı var.  Dolayısı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu talebi üzerine, 
istenen bu karar üzerine söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok. O halde oylarınıza 
sunmak istiyorum. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-11 ve 12. Sınıf 
öğrencilerinden üç öğrenciye aylık 200 TL başarı bursu verilmesini kabul edenler… 
etmeyenler… ? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  
 
GÜNDEMİN VI. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Efendim gündemimizin altıncı maddesi meslek komiteleri ve ihtisas komisyonlarının 
çalışmalarıdır. Meslek Komitelerimizin çalışmaları sizlere elektronik ortamda 
duyuruldu. Her zamanki gibi ekranda sadece özetlerini göreceksiniz. 3.Meslek 
Komitemiz “Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu”, 6. ve 26.Meslek 
Komitelerimiz ‘Ağaç ve Ağaç Ürünleri ile Mobilya İmalatı Sanayi Grubu, 8.Meslek 
Komitemiz ‘Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu’, 9.ve 10.’uncu Meslek 
Komitelerimiz “Boya ve Sanayi Gazları ile Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu”, 
13.Meslek Komitemiz “Plastik İnşaat Malzemeleri ve  Diğer Plastik Ürünler Sanayi 
Grubu”,  20.Meslek Komitemiz “Elektrik Aletleri, Elektronik Bilgi Teknolojileri Sanayi 
Grubu”, 23.Meslek Komitemiz “Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu” ile 
25.Meslek Komitemiz” Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi  Grubu” ve 
son olarak 27.Meslek Komitemiz Makine Kurulum, Hurda Atık Bertarafı ve Enerji 
Sanayi Grubunun çalışmaları Sizlere hem elektronik ortamda iletildi, hem de  ekranda  
şu anda özetler halinde görmektesiniz. Gerek Bu komitelerin çalışmaları, gerekse 
kendi komitenizin çalışmaları hakkında söz almak isteyen üyelerimiz var mı? Yok. 
Teşekkür ediyorum.  
 
Son dönemlerde olduğu gibi şimdi Sizlere İhtisas Komisyonlarının çalışmaları 
hakkında da bilgi aktarmak istiyoruz. Enerji Komisyonunun 18 Şubat 2020’de yaptığı 
toplantının çalışmaları sizlere ulaştırıldı, özetlerini ekranda görüyorsunuz. Çevre 
Komisyonunun çalışmalarını da ekranda görüyorsunuz. İhtisas Komisyonlarının 
çalışmaları hakkında bilgi vermek, bilgi almak isteyen üyemiz var mı? Yok. 
 
Şimdi de komitelerimizin yaptığı faaliyetler ile ilgili birkaç fotoğrafımız var, 
bilgilendirme amaçlı sizlere sunmak istiyoruz. 7.Meslek Komitemizin Sentez Grup 
Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Neda İthalat İhracat Pazarlama 
Kırtasiye Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi ziyaretleri var.  
 
13.Meslek Komitemizin Toyotetsu Otomotiv A.Ş. ziyareti var.  
18.Meslek Komitemizin kahvaltılı bir toplantısı var. 
20.Meslek Komitemizin Sacit Bey’in ev sahipliğinde Ertuğ Reklam Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi Ziyareti var. 
33.Meslek Komitemizin  Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi Anonim Şirketi 
Ziyareti var.  
 
Geçtiğimiz ay yani Şubat ayında 23 yeni firma kaydımız oldu, şimdi ekranlarda sizlere 
kayıtların hangi grupta olduklarını göstereceğiz, bir göz atarsanız herkes kendi 
komitesi ile ilgili yeni kayıtları umarım takip ediyordur. Böylece Şubat ayında 23 adet  
yeni kayıtlarımızı sizlerle paylaştık. Bu konuda ilave bilgi almak isteyen 
arkadaşlarımız Memet Turabi Bey’e başvurabilirler.  
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GÜNDEMİN VII. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet değerli arkadaşlarım 7.maddemiz teklif ve temennilerdir. Biraz önce teklif ve 
temennilere uygun görüşler bildirdiniz ama ilave olarak söz almak isteyen üyemiz var 
mı? Yok. 
 
Benim Sizlere bir duyurum var. Değerli arkadaşlarım Kocaeli Üniversitesi ile Sektör 
İşbirliği Öğrenci Kabul Programı uygulamaya alındı. Bu size duyuruldu ama bir defa 
daha bilgilendirmek istiyorum. Bu program kapsamında firmanızda en az bir yıl sektör 
tecrübesi olan herhangi bir çalışanınız YÖK esaslarına göre son 5 yıl içerisinde 
yüksek lisans için ALES’den 55 puan,  doktora için ise  ALES ve YDS’den 55 puan 
almak koşulu ile  üniversitemizde  lisansüstü eğitim alabilecek durumda, dolayısı ile 
protokol ile ilgili ilave bilgi ihtiyacınız olursa profesyonel kadromuz sizlere yardımcı 
olacaktır. Bu çalışmayı da Kocaeli Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte 
sürdürüyoruz. Bu firmanızın çalışanları için önemli bir fırsat olabilir, tekrar sizlere 
duyurmak istedim.  
 
GÜNDEMİN VIII. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Evet başka söz almak isteyen üyemiz olmadığına göre gündemimizin son maddesine 
geçeceğim. Gündemimizin son maddesi gelecek toplantı tarihinin tespiti ve 
kapanıştır. Gelecek toplantımız olağanüstü bir değişiklik olmaz ise, her zamanki gibi 
üçüncü çarşamba 15 Nisan 2020 Saat 10:00’da burada gerçekleştirilecek. 
Olağanüstü bir farklılık olmaz ise hepinizi bekleyeceğiz.  
 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 11 Mart 2020  tarih ve 24 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt  16  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
 
 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 
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