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KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10.00 ’da Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin TUĞRUL Başkanlığı’nda toplandı. 
 
TOPLANTIDA BULUNAN ÜYELER  
 
A.Kadir DECDELİ, A.Tunç ATIL, Adem CEYLAN, Adnan Naci FAYDASIÇOK, Ahmet 
BAYRAKTAR, Albert SAYDAM, Alper AYBERK, Anıl ÜNAN, Atalay KAYA, Ayhan ERGENÇ, 
Ayhan ZEYTİNOĞLU, Bahar BAYKAL, Bahattin ERTUĞ, Birol BOZKURT, Bora ERGENE, 
Çınar ULUSOY, Erhan ÖR, Fatih HALDIZ, Filiz AKKAŞ, Filiz ŞAHİNOĞLU, Fuat BİÇİCİ, 
Güçlü GÜLER, Haluk İBER, Haluk KAYABAŞI, Hasan ŞEREFHAN, Hasan Tahsin TUĞRUL, 
Haydar YENİGÜN, Hayrettin ÇAYCI, Hayri KAYA, İbrahim YELMENOĞLU, İlker ÖNDER, 
İrfan KANIK, Kenan BENLİLER, Korkut ÖZ, Kubilay KIRMAN, Mehmet Akif KANIK, Mehmet 
Ali KARTAL, Mehmet BAŞOL, Mehmet Emin BİTLİS, Mehmet ESKİYAPAN, Melih 
KARAKAŞ, Mert PEKDEMİR, Mesut Baki EFE, Mesut SANCAKLI, Metin AKTÜRK, 
Muhammet SARAÇ, Murat CAN, Mustafa BÖYET, Mustafa TÜRKER, Oktay KABASAKAL, 
Orhan SARISÜLEYMAN, Osman SAYBAŞ, Özcan ALBAK, Sacit ERTUĞ, Sadi AKÇELİK, 
Sedat AÇILDI, Sedat BABALIK, Sedat SİLAHTAROĞLU, Ş.Kemal SARAÇ, Tekin URHAN, 
Turgay ENER, Ünal SOYSAL,Yakup EKŞİ. 
    
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Abdullah ÇEKER, Ahmet BAŞARAN,Cahit AŞKIN,Necmi GİDİCİ, Osman ERKAN,Hakkı 
YILDIZ, Ömer YAVUZ, Yunus ÇİFTÇİ. 
 
AÇILIŞ VE YOKLAMA 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 

Değerli arkadaşlarım bu bizim ilk online toplantımız, dolayısıyla fazla deneyim sahibi değiliz, 

bunu meclis toplantısı sıfatıyla söylüyorum, o bakımdan işin nasıl yürüyeceğini kısaca birkaç 

cümle ile ifade etmek istiyorum. 

Önce sizin bütün mikrofonlarınızı madde 5’e kadar kapalı tutacağız, madde 5’e kadar 

yürüyen işlemler için eğer bir sorunuz veya katkınız var ise siz bunu bize daha önce 

bildirmeliydiniz, şu anda bana yansımış herhangi bir soru yok, dolayısıyla madde 5’e kadar 

rahat ilerleyeceğiz.  

Madde 5’den önce Vali Bey’in konuşmasını alacağız. Dolayısıyla madde 5’de teklif ve 

temennilerde chat üzerinden veya görebildiğimiz kadarıyla ekran üzerinden söz isteyenlere 

söz vereceğiz. Ayhan Başkanın mikrofonu sürekli açık olacak, O da gereğinde sizden gelen 

soru ve cevaplara katkıda bulunmak üzere anında müdahil olacak.  

Evet, değerli arkadaşlarım bugün 8. dönemin 25. meclis toplantısı için haddinden fazla 

katılım olduğundan sayısal derdimiz yok, dolayısıyla toplantıyı açıyorum. İlk online 

toplantımızın verimi bundan sonra yapacağımız diğer toplantıların düzeni açısından da 

önemli, hepinize katkılarınız için tek tek teşekkür ediyorum.  

Bugünkü konuk konuşmacımız İl Pandemi Kurulu Başkanımız aynı zamanda Kocaeli Valimiz 

Sayın Hüseyin Aksoy. Sayın Valimizi saat 10:30 civarında ekrana alacağız. Sizlerden daha 

önce gelen, muhtelif kanallardan da Ayhan Başkan aracılığıyla Sayın Valimize aktarılan 
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soruların cevaplarını Vali Bey bize konuşması sırasında aktarmış olacak. Böylece Vali Bey’e 

önce hoş geldin, sonra konuşmasını takiben iyi günler ve güle güle dedikten sonra biz 

toplantımıza devam edeceğiz.  

Bugünkü toplantımıza katılamadığı için mazeret bildiren üyelerimiz var. Sayın Necmi Gidici, 

Sayın Hakkı Yıldız ve Sayın Yunus Çiftçi bugün bizimle değiller. Bu arkadaşlarımız dışında 

sizin bildiğiniz benim anons etmediğim isim varsa lütfen bu toplantıdan sonra bana veya 

yönetimdeki arkadaşlarımıza duyurusunu yaparsınız.  

Sizlere ilettiğimiz gündem altı maddelik bir gündem. Bu gündem üzerine sizden herhangi bir 

soru veya talep gelmediği için altı maddelik gündemi size gönderildiği şeklinde uygulamaya 

alıyorum. 

GÜNDEMİN I. MADDESİ 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 

Gündemimizin birinci maddesi; bir önceki toplantımız 11 Mart 2020 tarihli ve 24 sayılı meclis 

toplantı zaptı ve karar özetinin görüşülmesi ve onayıdır. Bir önceki ayın toplantı karar özeti ve 

zaptı size elektronik ortamda ulaştırıldı. Şu ana kadar bana yansımış herhangi bir soru veya 

katkı olmadığı için doğrudan oylarınıza geçmek istiyorum. Bu oylamayı iki şekilde yapacağım 

izninizle önce kabul edenlerin oylarını ellerini kaldırarak göstermelerini istiyorum. Lütfen 

ellerinizi hemen indirmeyin çünkü ben birkaç sayfa geçerek elleri görmek istiyorum. Sonra da 

onaylamayanları soracağım. Evet bir önceki toplantımız olan 24 sayılı meclis toplantı zaptı ve 

karar özetini kabul edenler… kabul etmeyenler? Gündemimizin birinci maddesi oy birliğiyle 

kabul edilmiştir, hepinize teşekkür ediyorum. 

GÜNDEMİN II. MADDESİ 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 

Gündemimizin ikinci maddesi; 2020 Mart ayı yani geçtiğimiz ayın ana hesap mizanı, gelir-

gider icmal tablolarının görüşülmesi ve onayıdır. Bu maddemizin ilgili dokümanları da size 

elektronik ortamda gönderildi. Burada Hesapları İnceleme Komisyonumuzun Raporu var, 

Birol Hesapları İnceleme Komisyonunun raporunu okumanı rica edeceğim. 

Meclis Kâtip Üyesi Birol BOZKURT 

Öncelikle herkese sağlıklı günler dilemek istiyorum. Kocaeli Sanayi Odası Meclis 

Başkanlığına; Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulunca 08 Nisan 2020 tarih, 101 sayılı 

oturumda görüşülüp kabul edilen ve Meclis onayına sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı 

Mart ayı gelir-giderleri ve mizanı dijital ortamda komisyonumuz tarafından tüm fasıl ve 

maddeleri halinde tetkik edilmiştir.  

Kayıtların 5174 sayılı kanuna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliğine, 

bütçe ve muhasebe yönetmeliğine, genel kabul görmüş muhasebe usul ve nizamlarına 

uygun olduğu görülmüş ve 2020 yılı Mart ayı mizanı, gelir-gider icmal tabloları Oda 

Meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir. 13 Nisan 2020 saygılarımızla, Sedat Açıldı, 

Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih Haldız ve Oktay Kabasakal. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 

Evet, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım 2020 Mart ayı ana hesap mizanı gelir- gider 

icmal tabloları size ulaştırılmıştı. Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporunu da 

dinlediniz. Bu ana hesap mizanı ve icmal tabloları üzerine bana gelmiş herhangi bir soru 

veya katkınız yok, dolayısıyla doğrudan oylarınıza sunmak istiyorum. 2020 Mart ayı ana 

hesap mizanı gelir-gider icmal tabloları ve Hesapları İnceleme Komisyonunun raporunu kabul 

edenler… kabul etmeyenler? Hepinize teşekkür ediyorum. Ana hesap mizanımız, gelir-gider 

icmal tablolarımız, Hesapları İnceleme Komisyonu raporumuz oy birliği ile kabul edilmiştir. 

GÜNDEMİN III. MADDESİ 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 

Gündemimizin üçüncü maddesi Aylık faaliyet raporunun sunuşudur. Aylık faaliyet 

raporumuzu her zamanki gibi Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu Bey sunacaktır 

buyurun Başkanım. 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 

Başkanım teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyeleri, değerli meslek komitesi başkanları, çok 

değerli basın mensupları hepinize nisan ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi 

saygıyla selamlıyorum.  

Sözlerime her zaman yaptığım gibi ekonomik değerlendirmelerimi yaparak başlayacağım. 

Mart ayında İhracat rakamımız 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, burada % 17,8’lik bir 

azalma var.  

İthalatımız da 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti, burada da % 3,1’lik bir artış var.  

Dış ticaret açığımız da 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, burada hakikaten çok yüksek bir 

artış var %181 oranında. Bu da malumunuz geçen yılki baz etkisinin ekonomimize etkilerini 

gösteriyor.  

İhracatımızdaki yavaşlamanın, Avrupa’nın bizden önce sıkıntıya girmesinden 

kaynaklandığını düşünüyoruz. Sırasıyla Avrupa’da ki en büyük partnerlerimize bakarsak, 

arkadaşlar Almanya’da ihracatımız %15,5 oranında azaldı. Fransa’da -%31, İtalya’da -

%38,8, İspanya’da -%37,9 İngiltere ‘de -%10,9 , Irak ki önemli bir partner -%44,6, İran’da -

%79,8’lik bir azalma oldu.  

İthalat alt kalemlerine baktığımızda; Yatırım ve sermaye mallarında %22,8’lik bir artış var bu 

olumlu bir artış. Hammadde ve ara mallarında % 1,05’lik bir düşme var. Tüketim Mallarında 

da %13,1’lik bir artış var bunu da malumunuz ertelenen taleplerin yerine gelmesi olarak 

yorumlayabiliriz. 

Değerli üyeler, her zaman yaptığım Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verileri de sizlerle 

paylaşmak istiyorum. İhracatımız 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti, burada % 21’lik bir 

azalma var. İthalatımız ise 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti burada da % 0,6 puanlık bir 

artış var.  Mart ayında aslında krizin tam etkileri olmamasına rağmen bizim bütün verilerimiz 

etkilenmiş oldu. 
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Arkadaşlar Otomotiv sektörü bizim lokomotif sektörümüz, burada %21’lik bir azalma var. 

Kimyevi maddelerde bizim ağırlıklı olduğumuz sektörlerden birisi, orada da %35,7’lik bir 

azalma oldu. 

Yıllık cari dengeye baktığımızda Şubat ayında +6 milyar 128 milyon dolardayız Şubat ayının 

kendisi -1 milyar 230 milyon dolarlık bir gerçekleşme yaptı. Daha sonraki aylarda bu 

artanında maalesef yok olacağını görebiliyoruz. 

Ocak-Şubat hizmet gelirlerine bakarsak ki bunlar çok enteresan. Ocak-Şubat aylarında 

2018’de 1 milyar 358 milyon dolar gelirimiz varmış arkadaşlar, 2019’da bu rakam 2 milyar 

185 milyon dolar artmış, 2020 yılında 3 milyar 350 milyon dolara kadar çıkmış. Yani biz bu 

sene muhtemelen bu salgın olmasaydı tüm tarihimizin en yüksek rakamlarını görecektik diye 

düşünüyorum, maalesef bunlar da önümüzdeki aylarda düşüş gösterecek.  

Her zaman dile getirdiğim reel efektif döviz kuruna baktığımızda Mart ayında 72,87’ye kadar 

tırmanmıştı. Endeksin 100 olması halinde her zaman söylüyoruz, bizim enflasyon oranlarımız 

ile  birlikte bu rakam 4,84’e kadar doların olması gerektiğini işaret ediyor ancak Mart ayında 

dolar 6,31’miş arkadaşlar, bugünkü dolar kuruda 6,8’i geçti. Dolayısıyla ihracatçı açısından 

belki destekleyen bir kur oranımız var ama bu kadar oynaklık biraz sıkıntı diye düşünüyorum.  

Enflasyon verilerine baktığımızda TÜFE %11,86, ÜFE %8,50 Salgın nedeniyle gıda dışındaki 

ürünlere talepte daralma var. Kur baskısına rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri ile 

enflasyonda önümüzdeki günlerde bir gerileme gösterebilir diyoruz ama kur baskısı bence 

enflasyon oranımızın artışına yani bu düşündüğümüzün değişeceğini söylemeye çalışıyorum. 

Çünkü kur baskısı oldukça hızlı gidiyor, son bir ayda %10’nun üzerinde bir artış var, bunun 

da bizim maliyet enflasyonuna katkı sağlayacağını düşünüyorum.  

Arkadaşlar, sanayi Üretimine baktığımızda şubat ayında yıllık bazda %7,5’luk bir artış oldu, 

tabii ki şubat ayında biz krizin sadece dedikodusunu biliyorduk, aylık bazda da %1,2’lik artış 

var. 

Sektörlere baktığımızda; imalat sanayiinde %8’lik bir artış var, bu bizim için değerli, ara malı 

üretiminde %9,1’lik artış var, sermaye malı üretiminde de %12’lik bir artış olmuş, bunların 

hepsi çok güzel oranlar ama maalesef marttan sonra, nisan ayında falan böyle rakamlar 

görmeyeceğiz, uzun süre bunları göremeyeceğiz.  

İşsizlik oranı takip ettiğimiz en önemli verilerden bir tanesi, Ocak ayında %13,8 olmuş, bu da 

kriz öncesi rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre binde 9’luk bir gerileme var. Bir önceki aya 

göre de binde 1’lik bir artış var. Umarım istihdam kaybının önlenmesi ki, az sonra alınan 

tedbirlere değineceğim, bu tedbirlerin efektif olması işsizlik oranımızın nereye çıkacağına 

işaret edecektir.  

Değerli üyeler, bir sonraki verimiz mart ayı bütçesiydi ama bugün itibariyle açıklanması lazım, 

bir taraftan da televizyona bakıyorum, açıklanmadığı için onu sizlerle paylaşamıyorum ama 

önümüzdeki aylarda hem martı hem nisanı sizlerle paylaşmış olurum.  

Değerli üyeler, Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de mart ayı 

itibariyle ciddi etki etmeye başladı. 

Salgınının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirlerle, üretimin, ticaretin yavaşladığı bir 

döneme girmiş olduk.  
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Krizin küresel olması nedeniyle, bu süreçte özellikle ihracatımız da olumsuz etkilenecek.  

Kocaeli olarak, ihracatta devamlı pozitif ayrıştığımız yönler artık maalesef negatife dönmüş 

oldu.  

Salgının ekonomik boyutu ile ilgili birkaç rakam vererek sözlerime devam etmek istiyorum.  

Bölge OSB’lerden aldığımız anketlerde 30-31 Mart tarihleri arasında yapmıştık.  OSB’lerde 

elektrik tüketimlerinde %30 civarında bir gerileme olduğunu gördük.  

Kapasiteler mart ayında yüzde 70,3’den 68,6’ya geriledi.  Şubat ayına göre 2,1 puanlık 

azalma var. 

Yüzde 55’i de, Nisan ayı içerisinde  dış siparişlerinde azalma olduğunu dile getirdiler. 

Mart ayında  İhracatımız  az önce söyledim yüzde 21 oranında geriledi.  

Pandemi nedeniyle yaptığımız ilk anket çalışması ki bunu 11 Mart -30 Mart tarihlerinde 

sürdürmüştük.  

Ankete katılan firmalarımızın yüzde 12’si duruşa geçmişti. Takribi 110 firma ile anket 

yapmıştık.  

Duruşa geçmeyenlerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 55 civarındaydı. Yani bir 

takım firmalarımız kapandı, bir takım firmalarımızın da vardiya eksilttiğini görmüş oluyoruz. 

Arkadaşlar, ikinci anket çalışmamızı 1 Nisandan bugüne kadar ,14 Nisan tarih aralığında 175 

firmamız ile yaptık. Firmaların yüzde 24’ü duruşa geçmiş. Bu firmalarımız Nisan ayının ikinci 

yarısında da yani Nisan ayı boyunca duruşta olacaklarını dile getirmişler.  

Çalışmaya devam eden firmalarımızın ortalama kapasite kullanım oranları yüzde 42 yani  tek 

vardiya çalışıyorlar. 

Firmalarımızın yüzde 86’sı iç siparişlerinde, yüzde 80’i dış siparişlerinde bir azalma 

yaşayacaklarını belirtmişler.  

Yaşadıkları sorunları kısaca istemişiz. Onları da sırasıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.  

İstanbul-İzmit arası ulaşım sorunu  en üst sıradaymış. Biliyorsunuz ilk günlerde  şehirler arası 

seyahatin kısıtlanmaya başlaması ile birlikte  hakikaten telefonlarımız hiç durmadı bu konuda 

sıkıntı yaşadık. 

Sonra işyerine maske, koruyucu ekipman teminindeki sorun %60 oranı ile ikinci sıraya 

gelmiş.   

Hammadde temininde sorunlar yaşayanlar var. 

Sektörü mücbir sebep kapsamına girmediği için vergi ve ötelemelerden faydalanamayan 

firmalarımız var. Arkadaşlar bu  konuya birazdan değineceğim.  

Finansmana erişimde sıkıntılar var. Bunlarla ilgili gelişmeleri de sizlere aktaracağım.  
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65 yaş üstü yöneticilerin işyerlerine gitme sorunu hala devam ediyor. Bunu Sizlerle 

yaptığımız anketlerde Vali Bey’e sorulacak sorular arasında, umarım bugün Sayın Valimiz 

bizi iyi haberler verebilir.  

İhracat yapamayan firmalarımız var. 

Kamuda, gümrük, vergi daireleri gibi yoğunluktan ötürü işlerin zorlaştığını belirten üyelerimiz 

var.  

Değerli üyeler biliyorsunuz Odalar Birliği mart ayından bizlerden, Türkiye’deki tüm Odalardan 

yaşadığınız üç tane ana sorunu bize iletin yönünde bir bilgi toplamıştı. Bu 365 Odadan gelen  

sıkıntılar 70 görüşte başlık bulmuştu. Odalar Birliği yaptığı çalışmada bunların 19’unu ilk 

etapta kabul etmemişti. 18 mart tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ekonomik 

istikrar kalkanı paketi açıklandı, bu açıklamada bu 19 görüşümüz kabul edilmişti ama süreç 

doğal olarak dinamik bir süreç bu arada sizlerden gelen, düşünülmeyen daha sonra ortaya 

çıkan sorunlar konusunda da bir çok düzenlemeler ve  destekler yapıldı.  O süreçte hayata 

geçirilen destekleri de toplam bir sepete koyduğumuzda ciddi destekler başarıldığını  

görüyoruz. Ben onları sizlerle kısaca hayata geçen destekler olarak paylaşmak istiyorum.  

Tarım da çok önemli bir takım destekler oldu. Onlar bizi bire bir etkilemediği için o başlığa 

girmiyorum.  

Ulaşıma baktığımızda; Malumunuz ihracatta Kapıkule Gümrük Kapısında çok ciddi sıkıntılar 

vardı. Şoförlerin orada 14 gün karantinada tutulması veya o tip bir uygulama vardı.  Orada 

hızlı tanı yapan laboratuar kurulması  ve  Kovid-19 testi yapılmasına izin verildi. Bu bizim 

açımızdan, ihracatçı açısından çok önemli bir başarı, ancak bu konuda benim diğer şapkam 

yani İKV Başkanlığı şapkam çerçevesinde de sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum, tabii ki bu 

sorunu bu şekilde çözmüş olacağız İnşallah, benim söylediğim uzun vadeli bir çözüm ama 

şunu da gördük, biz bunu İKV olarak hep  söylüyorduk, tırlarla Avrupa’ya yapılan ihracat 

sürdürülebilir bir ihracat tarzı değil.  Bunun bir an önce hızlı ve ucuz demiryoluna geçmesi 

lazım diye dile getiriyoruz.  Bu konuda da İKV olarak çalışmalarımız devam edecek, 

gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım.  

İkinci konu Mersin Limanı ile ilgili şikayetler vardı, orada ücretler düşüldü.  

Muayene süreleri gelen araçlar için, muayene süreleri üç ay ertelendi. Egzoz gazı emisyon 

ölçüm işlemleri bildiğiniz gibi üç ay ertelendi.  11 mart 2020 tarihi itibariyle ticari taşımacılık 

yapan firmaların yetki belgelerinin kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların 

belgelerinin düşüm işleri ertelendi.  

Habur kapısında yapılan bir uygulama vardı arkadaşlar. Orada tırlar şoför değiştiriyordu, 

orada geniş bir ara bölge oluğu için bu yapılabiliyordu. Bu uygulamanın hem Kapıkule’de 

hem diğer kapılarda uygulanması için çalışmalar yapıldı.   

İsthdam adına yapılan gelişmelerde;Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları 

iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, 120 günlük prim ödeme şartı da 60 güne 

indirildi. 

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü. 

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. 
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Turizm sektöründe iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlar, “nisan ayında sigorta girişi yapan 

işçiler için” kısa çalışma ödeneği kapsamına alındı. Kısa çalışma ödeneği  kapsamındaki 

çalışanların kısa çalışma ücreti ile net maaş arasındaki fark SGK bildirimi sıfır olarak 

yapılarak işverence ödenebilecek bir yasa gerçekleştirildi. Arkadaşlar bu bilhassa güneydeki 

illerimizden gelen bir talepti. İşçiler mağdur olmasın diye, aradaki kısa çalışma ödeneğinde 

gelebilecek para net ücretin %80’i, o %20’liği biz ödemek istiyoruz ama bizden burada vergi 

almayın tarzında bir talep vardı, o da gerçekleşmiş oldu.  

Yine kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için 

asgari ücret desteği de ödemeye devam edilecek. 

İdari anlamda yapılan gelişmeler; Kamu ihalelerinde Kovid-19 nedeniyle sözleşme 

şartlarının yerine getirilmemesinde süre uzatımı veya sözleşmenin feshine gidilebiliyor. Yine 

1 mart 2020 – 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedellerinin  ödenmemesi halinde kira 

sözleşmesinin fesih veya tahliye sebebi oluşturmayacak. 

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu. 

Bizden aldığınız Kapasite Raporlarının süreleri 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.  

Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, 

gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirmeksizin Ekim ayına ertelendi. 

20 yaş altında çalışanların sokağa çıkma izni konusundaki sıkıntıyı da malum tarımsal ve 

sezonsal işçilerin kullanılması adına çok kritikti belki bizim bölgemizde o kadar kritik 

olmayabilir ama onlara izin çıktı.  

Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK’nin ödemesi yükseltildi. 

Kefalet anlamında; Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 25 milyardan 50’ye çıktı yani 

bunun yaratabileceği kefalet hacmi 500 Milyar TL’ye çıkarıldı.  

31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu 

yoktur” belgeleri aranmayacak 

Ticari Alacak Sigortası kapsamına orta ölçekli, cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan işletmeler 

de dahil edildi. 

Arkadaşlar biz burada büyük firmalarında bu kapsama girmesi için aslında çok çaba sarf 

ediyoruz bununun tüm ticari sektörü kapsayacak kadar büyümesine çabamız olacak.  

Kredi ayağına baktığımızda; Salgın ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan 

firmaların kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemelerinde 3 ay öteleme var. 

İş’e Devam Kredi Desteği Kamu bankalarında 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli 

ve %7,5 faiz+1,5 komisyonla yapılacak. 

Çek ödemesi için Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz Çek Ödeme 

Destek Kredisi  %9,5 faiz + % 1 komisyon ile yapılabilecek. 

24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31.12.2020 

tarihine kadar ödenirse sicile işlenmeyecek. 
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30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni 

kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek. 

Bankalara yönelik BBDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu. Bunu da kullanıma açıldı diye 

biliyoruz. 

Mali yüklerde;  KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021’e ertelendi. 

Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk 

ettirilmeyecek. 

Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerinden 2 ay süreyle kira 

alınmayacak. 

Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek. Bu konuda da dinamik bir 

süreç devam ediyor, burada biraz daha iyileştirme yapmak istiyoruz.  

Otopark Yönetmeliği’nin yürürlülük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.  

Turizm sektöründe otel kiralamaya ilişkin nisan-mayıs ve haziran aylarındaki ödemeler 6 ay 

ertelendi, konaklama vergisi de 2021 tarihine ertelenmiş oldu.  

Vergi ayağında;  Mart ayı KDV’si 1 ay ertelendi. 

Muhtasar-KDV-SGK 6 ay ertelendi. Sektörlerle ilgili açıklama var. 

Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu 

ekranı” açıldı. Mücbir sebebe girip girmediğinizi sorgulayabileceksiniz. Bu konuda da ileriki 

sayfalarda sizlere açıklamak istediğim noktalar olacak. Bunlar Odalar Birliği tarafından 

hükümet ile yapılan pazarlıklar sonucunda kazanılan haklar. 

Arkadaşlar şimdi de sizlere, bizlerden Odalar Birliği’ne yönlendirilip takip edilen konulara 

geçmek istiyorum. 

Lojistik Destekler kapsamında; Sınır geçişlerinde karantina koşullarının gevşetilmesini 

istiyoruz. 

Vizesi biten şoförlere Gri pasaport verilmesini istiyoruz. 

Serbest çalışan şoförlere, kamyon, otobüs, servis, dolmuş, taksi gibi doğrudan gelir desteği 

yapılması ya da ÖTV ‘siz akaryakıt gibi bir talep var. 

İstihdam Desteklerinde; Kısa çalışma ödeneği koşullarının basitleştirilmesini istiyoruz.  

450 gün prim ödeme şartlarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. 

Uygunluk incelemesinin kaldırılarak, doğrudan onay ve kabul şekline geçilmesini istiyoruz. 

Burada bir de rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Son üç haftada Kocaeli İşkur’a başvuru 

sayısı 20 binin üzerinde arkadaşlar, Ankara’ya sevk edilen yani evrakları eksiksiz olarak 

gözüken sayısı ise 10 binin üzerinde, dolayısı ile buradaki yavaşlamanın çok doğal olduğunu 

düşünüyorum ama sıkışan firmalarımızın da tabii ki bir an önce bu desteği görmek veya 

başvurularının kabul edildiğini görmeleri çok değerli diye düşünüyorum. Son 7-8 gündür de 

geri dönüşlerin hızlandığını da biliyorum.  
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Ödeme alt sınırlarının Asgari ücret, Üst sınırının asgari ücretin 3 katı yapılmasını talep ettik. 

PTT Bank yerine de çalışanın IBAN hesabına yatırılmasını istiyoruz.  

Sendikal hareketlenmeye ilişkin olarak, İş bırakma, grev tehdidi, sözleşmeyi feshedip 

tazminat talebi gibi olayların engellenmesini talep ediyoruz.  

Covid-19’un meslek hastalığı kapsamına alınmaması için Torba Yasaya mutlaka bu kritik 

maddenin konulması için çok ciddi çabalarımız var. Hatta Sayın Başkanımız Rifat 

Hisarcıklıoğlu tüm Odalardan siyasetçiler ile milletvekillerine bu konuları talep etmelerini rica 

etmişti. Biz de Oda olarak bunu yaptık.  

Talebi artan sektörler için esnek çalışma ve geçici iş ilişkisinin önünün açılması  istedik.  

Operasyonel desteklere baktığımızda; Sanayide ve ticari işletmelerde elektrik ve doğalgaz 

faturalarının ertelenmesi konusu var. Bu OSB’lerde de yaşanan bir sıkıntı, burada temel ana 

üretici ayağında bu ötemelerin yapılması yani TEİAŞ elektrikte, BOTAŞ doğalgazda, münferit 

firmalar değil de o çatıda yapılması lazım.  

Türk Hava Yollarının kargo ücretlerinde bu dönemde çok artış oldu, bunlarda indirim istedik.  

Limanlardaki ücretlerde de bir azalma istedik ama bu tabii ki çok kolay bir mevzu değil. 

Ticari araçlarda MTV ‘nin 2020 ‘de kaldırılması için çalışıyoruz. 

En önemli konulardan bir tanesi bu basında da fazla yer bulmadı ama kar dağılım 

kısıtlamasının gözden geçirilmesini arzuluyoruz. Çünkü bu da bilhassa çok uluslu yabancı 

firmalar için güven açısından endişe verici bir durum olduğunu dile getirdik.   

Finansal destek ayağında; Kredi paketlerinin hızla işleme alınması noktasında bir talebimiz 

var. Kredi Garanti Fonu açıklandığında, daha sonra öğrendik ki o dönemde 40 milyar TL’lik 

bir limit açılabilmiş şimdi Cumadan bu yana hızlı bir açılma var limitler de artıyor, dolayısı ile 

burada yeniden iyileşme olacağını görüyoruz.  

İhracat stok kredisinin açıklanmasını istiyoruz.  

Eximbank’ın teminat mektupsuz kredi verilebilmesini arzuluyoruz.  

Leasing ödemelerinin ertelenmesini istiyoruz.  

Mali Desteklerde; Mücbir sebep kapsamının genişletilmesini ki bu bütün illerde Odalara 

gelen  bir konu, rastladığım sektör seçmediğini biliyoruz. Dolayısı ile bütün sektörlerin mücbir 

sebep kapsamına alınmasını arzu ediyoruz.  

Kamudan alacakların ödenmesi ile aslında piyasaya çok ciddi bir nakit gireceğini  biliyoruz, 

bekleyen alacakların ödenmesi,  

Avans Koşullarının basitleştirilmesini istiyoruz. 

Bilhassa ihracatçıların çok büyük bir sorunu, bu bizim ilimizi çok ilgilendiriyor, KDV alacağı 

olan frimaların bu miktardaki yani onun teminat kabul edilip , KGF’den veya Eximbank’da 

kullanılmasını arzu ediyoruz.  
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Biraz başınızı ağrıttım ama zamanı da biraz kötü kullandık. Ben kısaca yaptıklarımızı size 

anlatmak istiyorum.  

Oda da üçte bir oranında evden çalışma ile yürüyoruz. Soyla medyada bütün duyurularımızı 

yapmaya çalışıyoruz, bilgilendirmelerimizi yapıyoruz, proje okulumuz da çok önemli 

faaliyetler var, ciddi miktarda dezenfektan ve benzeri ürünler üretiyoruz. Bizimköy’de de 

gönüllü engelliler ile aşağı yukarı 15 bin adet maske ürettik.  Bunu Büyükşehir Belediyesi için 

yaptık.   

Bunların dışında; toplantılarımızı telekonferans olarak yaptık. 23 Mart tarihinde Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığımız ile bir konferans yaptık, sonra sektör meclislerini yaptık, Oda 

Başkanları ile birlikte yaptığımız toplantılar var. Odalar Birliği Yönetim Kurulu toplantılarını 

yaptık. Sayın Valimiz ile iki adet Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirdik, onları online 

yapmamıştık. 9 Nisan da TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısını yaptık. 10 Nisanda 

TOBB AB Uyum Komisyonu toplantısını yaptık. 14 Nisanda yani dün OSB Başkanlarımız ile 

bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı gün İKV Yönetim Kurulu Toplantısını yaptım. 

Faaliyetlerimiz hiç hız kesmeden devam etti. Başkanım burada sözlerime son verirken 

herkese katılımları için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.  

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL : 

Sayın Başkanım açıklamaların için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım normalde her 

zaman Ayhan Başkanın konuşmasından sonra sizde ilave görüş, bilgi ihtiyacı olan var mı 

diye sorardım bu soruyu izninizle teklif ve temennilerde ki beşinci maddemizde soracağım.  

Biz şimdi Sayın Valimizin katılımı ile Valimizin görüşmelerini, bize olan hitabını dinleyeceğiz.  

Değerli arkadaşlarım birkaç dakika içerisinde Sayın Valimizi ekrana aldıktan sonra 

toplantımıza devam edeceğiz.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  

Başkanım bu arada benim yaptığım sunumu soft ortamda isteyen arkadaşlarımızla 

paylaşabiliriz. Hızlı geçtiğim için anlaşılamayan yerler mutlaka olmuştur, onlara da netlik 

getirebiliriz.  

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  

Bunu bütün arkadaşlarım duydular, arzu edenler Yönetimdeki arkadaşlarımdan bu sunumu 

da isteyebilirler.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  

Sayın Valim hoş geldiniz. 
 
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Başkanı ve Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY 
 
Hoş bulduk teşekkür ediyorum.  
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL  

Sayın Valim hoş geldiniz, çok yoğun olduğunuzu, iş yükünüzün ne olduğunu biliyoruz, ona 
rağmen bize bu zamanı ayırdınız size çok teşekkür ediyoruz. 105 katılımlı meclisimiz şu 
anda sizi dinlemekte söz sizin efendim.  
 
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Başkanı ve Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY 
 
Teşekkür ediyorum, Kocaeli Sanayi Odamızın çok değerli Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu 
Başkanı ve değerli üyeleri, hepinizi sevgi ile selamlıyorum.  
 
Bu vesile ile sizlerle beraber olup, Kocaeli’de bazı gelişmeleri sizlerle de paylaşmak isterim. 
Hepinizin bildiği üzere özellikle tüm Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi  Kocaeli’de de 
korona virüs ile ilişkili bütün kurumlarımız ile işbirliği içerisinde belirli çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları yürütürken özellikle üretimin durmaması ve  bu noktada 
herhangi bir kesinti oluşmaması adına da büyük bir titizlikle  başta odalarımız olmak üzere 
sanayicilerimiz ile, organize sanayi bölgeleri ile işbirliği içerisinde ortak bir anlayışla bu 
çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Ülke ekonomisinin zarar görmemesi, stratejik 
ürünlerin üretiminde herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bu çalışmaları önümüzdeki 
süreçte de yine karşılıklı işbirliği içerisinde yürütmeye gayret edeceğiz.  
 
Özellikle gündemimizde olan ve sık sık sorulan sorular vardı. Onlarla ilgili bazı 
çalışmalarımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum.  
 
Bizim en son yaptığımız Pandemi Kurulu’nda farklı kesimlerden kurum ve kişiler yer aldı. 
Bunlar da görüş ve önerilerini bizlerle paylaştı. Bu önerilerden birisi de kamuda olduğu gibi 
özel sektörde de 60 yaş üstü kişilerin idari izinli sayılması konusunda bir tavsiye kararıydı. Bu 
tavsiye kararını biz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı alırken bu karar da uygulanması zorunla 
kararlar gibi yer aldı ve bunu biz paylaştık. Ancak Sanayi Odası Başkanımız Sayın Ayhan 
Zeytinoğlu İş dünyası, iş hukuk açısından bunun bazı sorunları da beraberinde 
getirebileceğini ifade etti.  Tabii kamu hukuku açısından baktığımızda idari izinli nedir 
dediğinizde, idari izinli; göreve gelmeden, izinli sayılan ama ücretini de tam alan kişi anlamı 
taşır. Tabi özel sektör ile bunu kıyasladığımızda belki ücretli izinli gibi bir yorum yapılabilir. 
Ama biz bunun iş hukuku açısından bir zorunluluk arz edip, iş dünyamıza sıkıntı 
yaratmaması bakımından, biz bu 60 yaş üstü kişilerin de idari izinli sayılması kararımızı iptal 
ettik. Bu bir tavsiye kararı gibi, iş dünyamız bunu arzu ederse uygular, arzu etmezse 
uygulamaz bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sonuç olarak özellikle özel 
sektörün iş hukukundan kaynaklı farklı uygulama ve mevzuatları söz konusu, bu anlamda 
arkadaşlarımızla da en son yapmış olduğumuz değerlendirmede dün İl Hıfzıssıhha 
Kurulumuzun almış olduğu bu kararımızı iptal etmiş olduk, geçersiz hale getirdik.  
 
Bir başka husus da. özellikle bir pozitif vaka çıktığında işyerlerimizde ne işlem yapacağız, 
bununla ilgili bazı sorular da vardı. Özellikle bu noktada Sağlık Bakanlığımızın bir tebliği var. 
Sağlık Bakanlığımızın tedbiri COVİD-19 rehberi, bu Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde de var. 
Burada özellikle bizim üzerinde durduğumuz konu, burada bir vaka tespit edildiğinde iki gün 
geriye gidilerek, tanı konulan süreye kadar korunmasız olarak yakın temas ettiği aile bireyleri 
ya da işletme çalışanlarının mutlaka belirlenmesi  gerekiyor. Bu belirlenen kişilerin de 14 gün 
süreyle izole edilmesi gerekiyor, Sağlık Bakanlığımızın kuralı bu. Burada tabi tereddüt edilen 
bir başka husus daha vardı. Yakın temas ve temas. Yakın temas; çok yakında olan, 
korumasız bir şekilde temas ettiği kişileri kapsıyor, tabii aynı ortamda aradaki mesafeler çok 
fazla ise bunları da belki temas olarak değerlendirmek gerekiyor.  
 
Burada bizim yine kararlarımız içerisinde almış olduğumuz bu tür vakalar çıktığında 14 gün 
süre ile idari izinli sayılır kısmı yine iş hukuku açısından, işletmelerimizde sıkıntı yarattığını 
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gördük ve bununla ilgili farklı bir karar daha aldık.  Bu kararımız nedir; Biz idari izinli tabirini 
kaldırdık, ilk izolasyon dedik. İzolasyon dediğimizde, böyle pozitif bir vakayla karşılaşan veya 
birinci derecede onunla yakın temas etmiş olan  kişilerin izolasyona alınması konusunda 
kararımızı revize ettik. Bir önceki Hıfzıssıhha Kurulu kararımızın, yanılmıyorsam 
8.maddesiydi ve burada izolasyon ifadesini kullandık. İzolasyon olunca ne oluyor? İzolasyon 
dediğimizde bu kişiye doktor 14 gün rapor veriyor, 14 gün rapor aldığı zaman SGK bunun 
sigortasını, sağlık primini ödüyor, dolayısı ile işveren açısından da biraz daha rahatlatıcı bir 
durum ortaya çıkıyor.  Bu bakımdan onu da özellikle düzelttiğimizi sizlerle paylaşmak 
istiyorum.  Yani 14 gün izolasyona gitmesi gereken çalışanınızın 14 gün doktor raporu 
alabileceğini ve bunun da ücretinin SGK tarafından, raporlu ücretli olarak değerlendirileceğini 
özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle bu iki konu biraz tartışma yaratan ve uygulamada bazı 
sorunları da beraberinde getiren boyutları vardı. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak isterim.  
 
Biz sürekli Sanayi Odası Başkanımız Ayhan Bey ile yaşanan sorunları karşılıklı istişare 
ediyoruz, bize anında aktarıyor, biz de bunlara tabiî ki uygulamanın sonuçlarına zarar 
vermemek adına neler yapabilirsek istişare edip, çözüm üretmek adına karşılıklı 
görüşmelerimizi ortaya koyuyoruz.  
 
Özellikle işletmelerimizden benim istirhamım tabi bu oldukça önemli bir vaka covid-19 
yayılıyor, buna yönelik olarak tedbirlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor, Sağlık 
Bakanlığı’nın ortaya koyduğu, bizim Pandemi Kurulu’nda da ilgili arkadaşların ifade ettiği ve 
tavsiye niteliğinde aldığımız kararlarımız da var. Bunları sizlere daha önce de aktardık.  Bu 
konularda duyarlı olmak, pozitif bir vaka çıktığında bunun mutlaka tespit edilmesi ve izole 
edilmesi büyük önem taşıyor. Yakın temasta bulunanların mutlaka onların da 14 gün süreyle 
izole edilmeleri gerekiyor. Uzak temas olanlar varsa geride kalanların her türlü tedbiri alarak, 
maske takarak, sosyal mesafeyi koruyarak, çalışmalarını Sağlık Bakanlığımızın rehberinde 
izin veriyor ama benim iş dünyasından istirhamım eğer biz iş dünyamızda kalabalık 
çalışmalar ortaya koyuyor, çok sayıda çalışanımız işletmelerde görev yapıyor oralarda eğer 
biz bu virüs ile mücadele de arzu ettiğimiz performansı ortaya koyamaz isek bu mücadelede 
maalesef başarı sağlayamayız. İzolasyon oldukça önemli, bu yönüyle de işletmelerimizin 
buna titizlikle uymalarını özelikle istiyoruz, yoksa bu yayılmaya devam ettikçe hem bizler için, 
hem sizler için, hem üretim için ciddi kayıplar oluşturur, onun için bazen baştan almamız 
gereken kararlar varsa bunları almak ve uygulamaya geçirmek durumundayız. Özellikle bu 
yönüyle de sizlerin zaten duyarlısınız bu konuda ciddi bir sıkıntı yok ama daha duyarlı hale 
gelmek iş sağlığı güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerimizi almak, her sabah giriş, 
çıkışlarda ateşlerin ölçülmesi gibi, işyeri hekimlerimizin bu konuda duyarlılığı gibi bir çok 
konuyu mutlaka gündemimize almak ve uygulamak durumundayız.  
 
Arkadaşlar diğer bir husus özellikle maske konusunda sıkıntılar var biliyorum. Özel sektörün 
ihtiyacı olan maske ne kadardır diye İçişleri Bakanlığımız bizden bir çalışma yapmamızı 
istedi. Biz de bunu iş dünyamıza ilettik. Şu ana kadar bize intikal eden Kocaeli’de iş 
dünyamızın yaklaşık ortalama 300 bin civarında maske talebi var. Biz bunları İçişleri 
Bakanlığımıza ilettik, İçişleri Bakanlığımız da Sağlık Bakanlığımıza iletti,  
 
Sağlık Bakanlığı’nın bir yan şirket olan özellikle Uluslar arası Sağlık Hizmetleri A.Ş. USAŞ 
diye bir şirketi var.  Bunun üzerinden bunun dağıtımının yapılması planlanıyor ama Sağlık 
Bakanlığımız maalesef şu ana kadar çok arzu ettiğimiz oranda hızlı bir şekilde bunu 
gerçekleştiremedi. Bir çok sanayicimiz, OSB’ler den, Sanayi Odası’ndan bu konuda talepler 
bize aktarıldı. Biz de bunları İçişleri Bakanlığı’mıza ve Sağlık Bakanlığımıza aktarıyoruz.  Bu 
anlamda maskelerin bir an önce ihtiyaç sahibi olan sanayicilerimize, iş dünyamıza 
ulaştırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın buradaki temel yaklaşımı, 
bildiğim kadarıyla piyasalarda aşırı fiyat oluşmaması bu noktada fiyatları kontrol altına 
alabilme, kendisinin üretilen bütün ürünleri almak ve dağıtımını yapmak, buradaki temel 
amaç maskenin 2,5 – 3 liraya değil, belki 1 liranın altında bir fiyatla ihtiyacı olan kesimlere 
satışının sağlanabilmesi amacıyla öngörülen iyi  niyetli bir çalışma ama organizasyonda  
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zannediyorum biraz aksaklık oldu, bunu ben de Kocaeli Valisi olarak sürekli takip ediyorum. 
Bu sabah da yine konuşmalar görüşmeler yaptık ama henüz daha çok arzu edilen noktada 
bir sonuç alabilmiş değiliz. Bunun nasıl dağıtılacağı konusunda Sağlık Bakanlığımız bir 
çalışma yapıyor ama henüz daha bunu paylaşmış değil.  
 
Değerli arkadaşlar, özellikle giriş-çıkışlarla ilgili biz Kocaeli olarak, İstanbul ve Gebze 
bölgesinde her türlü kolaylığı sağlamaya devam ediyoruz. İstanbul Valimiz ile görüştüm, 
Emniyet Müdürümüz, İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile görüştü, Emniyet Müdür 
Yardımcılarımız karşılıklı olarak bu konularda görüş alışverişinde bulunuyor ve bu noktada 
olabildiğince günlük geçişlerde çalışanlarımızın zarar görmemesi adına biz her türlü katkıyı 
yapmaya gayret ediyoruz. 
 
Arkadaşlar diğer bir husus özelikle sokağa çıkma yasağı hafta sonu  geldiğinde bazı 
sektörlerin çalışma mecburiyeti var, virüs ile mücadele ederken  mutlaka ihtiyaç duyduğumuz 
ürünlerin üretildiği işyerlerinin veya fırını olan  hemen dur deyince duramayacak, hemen 
başla deyince başlayamayacak  bazı işletmelerimizin bu kapsamda çalışmalarına  izin 
veriliyor. Tabi bu sınırlı bir izin, özellikle fırını olan bölümlerin çalışması gibi bir konu,  söz 
konusu bu noktada özellikle  konunun bu genelge kapsamına giren bölümlerinin talepte 
bulunulması ve  bu çalışmanın bu kapsamda  yürütülmesi özellikle arzu ettiğimiz bir konu, 
tabi geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın 
istisnalar ile ilgili bir genelgesi gelmişti ve biz bu genelge kapsamında Kocaeli’de  bu 
kapsama girebileceğini değerlendirdiğimiz işletmelere  müsaade ettik ve  çalışmalarını 
sağladık. Bu hafta farklı bir istisna gelir mi, gelmez mi onu bilemiyoruz ama gelirse tabii ki bu 
istisnaların uygulanması konusunda biz de her türlü desteği sizlere vereceğiz, vermek için de 
gayret göstereceğiz.  
 
Burada yöntem nasıl olacak, nasıl olmalı? Bu konuda tabii farklı görüşler de var, fakat 
genelgeden anladığımız kadarıyla bunlara istisna getirmiş, yani izine bağlamamış, dolayısı 
ile biz şimdi her işletmeye tek tek izin vermeye kalkarsak bu hem genelgenin genel 
kapsamına çok uygun değil, hem de belki de altından kalkmak da mümkün değil. Burada en 
önemli sorun şu;  diyelim ki yoldan giderken polis durdurdu, polisin bu görevini yaparken onu 
ikna edecek bir belgenin elinizde bulunması, bu bakımdan biz arkadaşlarla farklı yönler, farklı 
mekanizmalar geliştirebilir miyiz diye konuşacağız, değerlendireceğiz  ama ilk aşamada 
sizlerden istirhamımız bu genelge kapsamına gireceğini değerlendirdiğimiz işletmelerimizin, 
bunları hangi ilçedeyse Kaymakamlığımıza yine siz bildirin, belki farklı bir düzenleme yaparız 
sonra yetişmeyebilir, yetişmediği zaman da sıkıntı yaşayabiliriz, yani bizim şu işletmemizin 
şöyle bir fırın durumu var, veya genelge kapsamında biz gıda işi ile uğraşıyoruz veya  
dezenfekte ürün üretiyoruz gibi, o genelge kapsamına giren kısımları varsa biz bu kadar 
işçimizle böyle bir çalışma yapacağımızı kaymakamlığımıza bildirirsek, en azından 
kaymakamlığımız da herhangi bir tereddüt olduğunda evet bu firmadan haberdarız ve bu 
firmanın çalışması için herhangi bir sorun yoktur diyerek  bu uygulamayı yapabiliriz.  
 
Bir diğer husus; daha önce de hatırlarsanız özellikle İstanbul’a gidiş gelişlerde yol 
kontrollerinde bu işi nasıl yaparız diye konuşmuştuk ve şöyle bir karar vermiştik. Her işletme 
servis aracının  bulunduğu plakayı ve içindeki personeli kapsayacak şekilde o araca bir yazılı 
belge vermişti ve yol kontrollerinde polis eğer sorarsa,  biz  bu kapsamda Kocaeli’den 
İstanbul’a giden ve İstanbul’dan Kocaeli’ye gelen grubuz dediklerinde polis buna müsaade 
ediyordu ve  geçiliyordu, belki bunu da tedbir amaçlı özellikle bu istisna kapsamında 
çalışmasına izin verilen işletmelerimizin yine ilgili müdürleri , şefleri böyle bir  yazıyı araçlarda 
bulundurursa  olaki biz Kocaeli olarak esneriz ama İstanbul’da sorun yaşanabilir. Dolayısı ile 
bu konuda da bir sorun yaşamamak adına böyle bir uygulamayı yapabilirsek daha doğru olur 
diye değerlendiriyorum.  
 
Amacımız burada özellikle izin verilen  sektörlerde herhangi bir sorun yaşanmaması adına bu 
kapsamda çalışmaları ortaya koymak, Kocaeli’nde fırını olan bir çok işletmemiz var, özellikle 
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çimento , demir çelik, lastik  farklı bir çok sektör var, biz bunları biliyoruz, bize de zaman 
zaman aktarılan bazı konular oluyor, bu konular da eğer biz de o kapsama giriyorsak, hemen 
kaymakam arkadaşımızı veya jandarmamızı talimatlandırıyoruz ve bu konuda herhangi bir 
sıkıntı yaşanmaması adına  bunu yapıyoruz.  
 
Özellikle işyerlerimizdeki özel güvenlikler olabilir, bunların belki hafta sonu değişimi 
gerekebilir.  Bunların da yine değişimlerine müsaade etmemiz gerekir. Ama bu dediğim gibi 
çok istisnai, çok özel durumlar ve şartlar. Benim genel anlamda çok özet olarak paylaşmak 
istediğim hususlar bunlar, bana özel olarak aktaracağınız herhangi bir husus varsa onları da 
cevaplamaya hazırım. Ben şu aşamada sözümü keseyim. Farklı bir şey varsa tekrar 
sizlerden alayım.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Sayın Valim çok teşekkür ediyoruz. Biz kalabalık bir grup olarak bu online toplantıyı 
yaptığımız için soru-cevabı yönetmekte zorlanmamak adına sorularımızı size daha önce 
göndermiştik. Ama Ayhan Başkan sağ olsun kısa sürede size ulaşma şansımız olduğu için 
izninizle bundan sonra doğabilecek soruları Ayhan Başkanın aracılığı ile size aktarmayı 
tercih ederiz. Hem bize zaman ayırdınız, hem bu kadar iş yoğunluğu içerisinde yapılan 
çalışmaları bize özetle ifade ettiniz. Size katılımınız çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın 
Valim, size teşekkürümüzü bir plaket ile canlandırmak isterdik ama bunu sanal yapamıyoruz, 
bu da borcumuz olsun.  
 
Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY 
 
Ben de çok teşekkür ediyorum,  üretimin durmaması adına, çalışmaların sürdürülmesi adına 
bize de Valilik olarak ne görev düşüyorsa biz o noktada açığız, telefonumuz 24 saat açık, 
zaten Sayın Zeytinoğlu  sorunlar olduğunda sürekli bize aktarıyor, biz de çözüm üretmek 
adına her türlü gayreti gösteriyoruz. Bazen öngörülmeyen gelişmeler, şartlara göre farklı 
durumlar ortaya çıkabilir biz de gelişen her türlü duruma göre neler ortaya koyabiliriz bu 
konuda yapıcı bir anlayışla çalışmaların içerisindeyiz.  
 
Ben sizlere sizlerin şahsında tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, virüs ile mücadelenin 
topyekûn bir mücadele gerektirdiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Özel iş yerlerimizin bu 
konuya bu çalışmalara hassasiyetle önem vermesini özellikle istiyoruz. Sosyal mesafe, 
yemek yenen yerler, çay içilen noktalar, buradaki mesafeler, maske kullanımı, bir pozitif vaka 
çıktığında aslında buna üzülmemek belki sevinmek lazım. Bunu önceden görüp, tespit 
edebilmek adına, çünkü eğer onu öğrenmesek, bunun bütün personelimize yayılma durumu 
var, yayıldığı zaman da belki zorunlu üretim yapmamız gereken bir işletmemizde işletmeyi 
durdurmak zorunda kalabiliriz. Dolayısı ile bu konuda duyarlı olmak lazım. Bir de sizlerden 
istirhamım, zaman zaman tabii pozitif vaka çıkabilir bu kamu personelinde de çıkıyor, 
polisimizde de çıkıyor, başka noktalarda da çıkıyor, hepimizde de çıkma ihtimali var, çünkü 
biz de ister istemez birçok kişi ile temas etmek durumunda kalıyoruz. Bu kapsamda ilçe 
sağlık müdürlüklerindeki görevli arkadaşlarımız bazı bilgiler istiyor, bu konuda onlara 
yardımcı olalım. Bunların amacı tamamen bu virüs ile mücadelede daha etkin bir şekilde 
nasıl çalışabiliriz, bu bilgileri mutlaka paylaşalım ki bu anlamda izole etmemiz gereken kişileri 
izole edelim. İzole etmediğimiz zaman bu noktalarda ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir şey 
daha ilave edeyim, özellikle uzmanların ifade ettiği şu; bu korona virüse yakalanan kişilerin 
%30’unda hiçbir belirti ortaya çıkmıyor, tamamen ayakta geçiriyor, dolayısı ile aramızda 
sağlam gibi gözükmekle birlikte belki %30’u virüslü olan arkadaşımız olabilir, %10 -15 ağır 
geçiyor, diğer arada kalan bölüm de çok hafif semptomlarla bunu atlatabiliyor. Dolayısı ile bu 
noktada duyarlı olmak, şüphe duyduğumuz kişiler varsa bunların takiplerini yapmamız lazım, 
çünkü bu mücadeleyi topyekûn verirsek ancak başarabiliriz. Bir kısmımız bunu biraz eksik 
yaparsak bu maalesef çoğalmaya akmaya devam eder bu konuda da sizlerden hassasiyet 
beklediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. İyi çalışmalar diliyorum. 
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Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Sayın Valim ben de  teşekkür etmek istiyorum, eğer bir konuya daha açıklık getirebilirseniz 
çok sevinirim. Şu anda 105 arkadaşımız var, bunların içerisinde de Yönetim Kurulu Başkanı 
olup, 65 yaş sınırına takılan abilerimiz var, onlarla ilgili de görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın 
Valim. 
 
Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY 
 
Bu konu bize aktarıldı, fakat şu andaki genelge kapsamında onlara bizim doğrudan bir 
çözüm üretme şansımız yok ama bu talebi ben İçişleri Bakanlığımıza aktardım. Böyle talepler 
geliyor ancak çok istisnai durumlarda,  çok özel durumlarda da geçici seyahat belgesi, izin 
belgesi ile belki bu 72 saate kadar verilebiliyor, bazı çok istisnai durumlarda bu 
uygulanabiliyor, bu anlamda yapabilir miyiz veya bu konuda bizlere biraz daha yetki verilsin, 
belki haftanın iki günü bu kişilere işinin başına gidip, imza atması gerekiyorsa atması ve 
işletmesini kontrol etmesi gibi bir istisnanın getirilmesi talebimizi ben whatsApp üzerinden 
İçişleri Bakanlığımıza aktardım ama onlardan henüz bize bir geri dönüş olmadı, olursa biz 
tabii ki bunu seve seve uygularız ancak çok özel, çok acil, çok istisnai çıkması gerekenler 
varsa ki birkaç örneği oldu, bunlara da çözüm üretmek için biz her zaman işbirliğine açığız.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 
 
Sağolun efendim, çok teşekkür ederiz. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Teşekkürler Sayın Valim. Evet değerli arkadaşlar Sayın Valimizi dinledik, katılımı için ben de 
kendisine teşekkür ediyorum. 
 
GÜNDEMİN IV.MADDESİ: 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin dördüncü maddesi meslek komitesi sunuşlarıdır. Meslek 
Komitelerimizin sunuşları ve yaptıkları işyeri ziyaretleri sizlere elektronik ortamda ulaştırıldı. 
O konuda herhangi bir söz alma talebi bana yansımadı, sadece bilgi olarak onları sizlere 
aktardım. Bu korona olaylarına daha yeni yeni alışıyoruz ve bundan sonra meslek 
komitelerimiz toplantılarını online olarak daha sık yapacaklardır, ona eminim. 
 
Bu madde kapsamında mart ayında aramıza katılan yeni üyeleri sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Mart ayında aramıza katılan yeni 18 üyemiz var, iki sayfa halinde size ekranda 
sunacağım. Değerli arkadaşlarım mart ayında aramıza katılan 18 üyenin hangi komitelerde 
yer aldığını ekranda gördünüz, bu yeni üye arkadaşlarımız ile ilgili ilave bilgi için gerekiyorsa 
Genel Sekreterimiz Memet Turabi Bey’e ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. 
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GÜNDEMİN V.MADDESİ: 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin beşinci maddesi teklif ve temennilerdir.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
Başkanım galiba yedi tane soru var. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Bana yansımadı onları nereden gördünüz ? 
 
KSO Oğuzhan ÖZKURT 
 
Mehmet Özdeşlik Bey’in 65 yaş üstü yöneticilerin durumu diye bir sorusu var Başkanım,  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Onu dinledik. İzninizle şöyle yapmak istiyoruz. Ayhan Başkan’ın faaliyet raporundan sonra 
sizlere söz verememiştim. Sayın Valimizi de dinlediniz. Teklif ve temennilerde söz sizin 
olacak, şimdi görüyorum Mustafa Türker söz almak istiyor. Mustafa Bey’in mikrofonunu açar 
mısınız? 
 
Meclis Üyesi Mustafa TÜRKER 
 
Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanlarım Vali Bey’in konuşması bizi çok aydınlattı, kendisine 
tekrar teşekkür ediyorum ama henüz süremiz var, hafta sonuna iki gün daha var. 
Çalışacağımızı Kaymakamlığa bildireceğiz acaba Kaymakamlara bir talimat verilse de 
bildirildiğine dair, hiç olmazsa bize bir yazı verseler. 
 
Bir de Sevgili Başkan, asıl sorun zannediyorum diğer üretim tesislerindeki sanayici 
arkadaşlarımızın da büyük sorunudur, cerrahi maskenin üretiminde bir sorun yok, bir şekilde 
herkes buluyor, asıl işletmelerde kullandığımız toz maskelerinde sorun var, bu da zaten halk 
tipi değil, yani halkın bu maskeyi kullanmasına da gerek yok. Fakat genelge gereği biz bu 
maskeleri de satın alamıyoruz. Asıl sıkıntımız bu maskeler, bir de bu konu aktarılsa, ben Vali 
Yardımcımıza şunu önermiştim; dedim ki, çok zorsa biz bunu Valilik kanalıyla alalım, parasını 
yine biz ödeyelim, olmazsa Valiliğe biraz daha fazla ödeyelim ama bizim bu malzemelere 
ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Teşekkür ediyorum.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Başkanım buna cevap vereyim. Benim bildiğim zaten Sayın Valimizin bütün kaymakamlıklara 
başvuranlara bu konuda sıcak bakılması noktasında talimatı var ama Mustafa Bey oradan bir 
geri dönüş gelsin istiyor, ona bakacağım.  
 
Toz maskeleri ile ilgili sıkıntı gerçekten çok önemli, bunu da dile getirelim, Vilayet üzerinden 
devlete vermiş gibi olsun tarzı bir çözüm ile çözmeye gidelim, bu hakikaten  önemli bir sorun.  
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Bu arada firma adı vermeyeyim ama ben bir yerden 300 bin adet, kullan- at maske buldum 
onların da hepsini bir firmamız alacağım dedi. Onları bir araya getirdim, nasıl yapacaklar 
bilmiyorum, kanunsuz bir şey yapılmasını da tabii ki istemem. Ama bu yasağın gelmesi ile 
inanın çok büyük bir sıkıntı oluştu, fahiş fiyata devletin engel olması çok doğal, devlet halka 
eczaneler vasıtası ile bugün yaptığı dağıtımı yapabilirdi ama işletmelerin sorununu bu iş 
çözmüyor, dolayısı ile bu sorun devam ediyor bunu da takip edeceğiz. Yalnız şunu biliyorum 
Gaziantep bölgesinde, Adana bölgesinde tekstilciler boş kalınca maskeye başladılar, bu 
maske sorunu bir hafta içerisinde çözülecek diye düşünüyorum ama bu alt yapısı olmayana 
tamamen şahsi tahminim gibi düşünebilirsiniz İnşallah yanılmam, Mustafa abi notumu aldım.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Sırasıyla önce Tekin Bey’e sonra Sacit  Bey’e söz vereceğiz. 
 
Meclis Üyesi Tekin URHAN  
 
Başkanım ben bir öneride bulunacağım, şimdiki süreç çok sıkıntılı ve aslında an be an takip 
edilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreç. Sayın Valimizin sunumundan ve aslında Ayhan 
Başkanımın da sunumundan çok büyük bir kriz yok gibi hissediyoruz.  En azından ben öyle 
hissetim. Ancak bütün işletmelerimizin ciddi anlamda bir kriz içerisinde olduğu aşikar, yani 
bugün itibariyle mart-nisan ne gösterir bilemiyorum ama sonraki dönemler çok ciddi anlamda 
handikapları beraberce yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben şu anda personel anlamında 
yaklaşık %50 kapasiteye inmiş durumdayım ama işimde bir gerileme yok.  Kamu 
hastanelerinin şu anda beş tane yeni hastane yapılacak bunların oksijen sistemlerini 
yapmakla yükümlü olan bir fabrikayım, o anlamda da  anlık aksiyonların çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü personeller çok tedirgin ve dolayısı ile bir anda 10-15 kişiyi 
kaybedebiliyorsun, bir gün sonra işe gelmeyebiliyorlar, hastane veya sağlık ocağına gidip 14 
günlük raporunu rahatlıkla alabiliyorlar, bu anlamda benim Sayın Başkanıma ve sizlere 
önerim şu olacak, bir komisyonun kurulması. Şu anda Ayhan Başkanım üzerinde çok ciddi 
anlamda yük var, bir Komisyonun kurulması ve bu Komisyonun mevzuatlara yön vermesi 
noktasında bir önerim olacak, bu komisyonda özellikle yeni mevzuatların oluşması 
noktasında önden bir hazırlık yaparak, bizim ihtiyaçlarımızı önden belirleyerek, ilgili kamu 
kuruluşları ile paylaşılması var olan mevzuatların uygulanması noktasında da biz hem meclis 
üyelerine, hem de üyelerimize yön gösterilmesinin sağlanması ve en azından sanayicilerin el 
yordamı ile ki bir çoğumuz öyle yapıyoruz, el yordamı ile bir şeyleri bulması yerine Sanayi 
Odamızın yönlendirmesi ile  sanayicilerimizin belli noktada ilerlemesi gerektiğini 
düşünüyorum, o anlamda bir komisyonun kurulmasını teklif ediyorum. Ben bir sanayiciyim 
ama mevzuattan çok uzağım, mevzuata hakim olan Mustafa Türker, Turgay Ener, Yunus 
Çiftçi, Hayri Kaya gibi dostlarımızın bu komisyonda olması gerektiğini düşünüyorum 
Başkanım.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Tekin teşekkür ediyoruz. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Başkanım, biz bu konuda bir çalışma yapalım ancak bu tabii ki biraz hukukçuların işi, çok da 
dinamik bir şey ama gönüllü arkadaşlarımızı isterseniz şimdi, isterseniz daha sonra bir 
komisyon olması halinde onlarla çalışmaktan mutluluk duyarız. Oradan da çok olumlu şeyler 
çıkabilir.  
 
Tekin’in söylediği bir konuya değinmek istiyorum. Ben şimdi Nisan ayı meclis konuşmamı 
yaptım, kullandığım bütün veriler de ocak ayından mart ayına  kadar olan veriler, dolayısı ile 
bana ne geliyorsa enflasyon dahil hepsini ona göre açıklıyorum bakın o enflasyon rakamını 
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açıklarken size dedim ki aslında benim yıllık enflasyonum daha yüksek, Reel efektif döviz 
kuru devletin açıkladığı enflasyon rakamına göre yapılıyor arkadaşlar, piyasa enflasyon 
rakamına göre yapılmıyor, benim anketlerden aldığım rakamlar sanayinin en az 3’te 1 
oranında daraldığını gösteriyor ama üretim endeksi şubat ayını açıkladığı için ben size mart 
ve nisanın ancak daha olumsuz geleceğini var saydığımı söyleyebildim. 
 
Bir de Tekin Bey,  bizim buradaki konumlarımız ki Vali Bey’in de konumu  aynı yani feveran 
edici, bağırıp çağıracağımız, yandık, yıkıldık diyeceğimiz bir konumda da olmadığımızı 
düşünüyoruz. Çünkü biz öyle yaparsak hakikaten çok sıkıntı olur diye endişelerimiz de var 
ama Başkanım Komisyon kurulması konusunda hazır arkadaşlarımız buradayken gönüllü 
arkadaşımız varsa Tekin Bey bir takım isimler söyledi, onlar istekli ise onları alalım, değiller 
ise biz beş kişilik bir komisyon yapalım fazla kalabalığa da gerek yok, gönüllülerden yaparsak 
iyi olur diye düşünüyorum Başkanım. 
 
  
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Başkanım haklısın izin verirsen bunu burada hemen oluşturmayalım, bu bir Meclis 
Komisyonu olacak benim anladığım, Mustafa Türker katılmak istediğini söyledi, ilave olmak 
üzere diğer arkadaşlarımızdan da genel bir bilgi alabilirsek bu komisyonu hemen oluştururuz.  
Zaten Memet Turabi de bizi dinliyor o da gerekli aksiyonu alacaktır.  Şimdi izin verirseniz söz 
Sacit Bey’de 
 
Meclis Üyesi H.Sacit ERTUĞ  
 
Tüm arkadaşlara iyi günler diliyorum, hepimize geçmiş olsun Sayın Başkanım çalışmalarınız 
için , açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Bu açıklamanın da kaydını yaptım, arkadaşlara 
hemen power point olarak gönderdim, istiyorlarsa ekten alabilirler benim çok basit bir sorum 
var bu SGK ile ilgili olarak proje bazında sözleşmeli aldığımız insanlar var, şimdi bu projeler 
bittiği zaman bu sözleşmeli insanların işine son verebilecek miyiz, veremeyecek miyiz? Bu 
konuda bir cevap alamıyoruz, bu konuda da bilgi açısından yardımlarınızı rica ediyorum.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Sacit Bey onu bana yazılı olarak geçersen ben de hem avukatımız vasıtası ile hem teknik 
ekip vasıtası ile sana doğru cevap bulmaya çalışayım. 
 
Meclis Üyesi H.Sacit ERTUĞ  
 
Sağolun, teşekkür ederim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Başkanım Hayri Kaya dostumuzun soru var size de ulaşmıştır.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Evet okuyorum, size şöyle söyleyeyim, bir defa şunu unutmayalım arkadaşlar, burada her 
ortamda biz devletin bütçesini her ay görüyoruz. Bu ay göremedik ama muhtemelen öğleden 
sonra o rakamlar da çıkacak. Türkiye’nin imkanı bu. KGF ilk açıklandığında 40 milyar TL ile 
başladılar, Hazine’nin izin verdiği rakam oydu, bugün geçtiğimiz cumadan bu yana onu 100’e 
çıkardıklarını biliyoruz ve potansiyelde toplam rakam 375 bu da aslında Türkiye’nin %10’nu 
gibi bir rakama geliyor yani %2’ler, 3’ler diyorduk ama %10 gibi bir rakama geliyor.  Bence 
bunu gerçekleştirebilirsek çok yeterli olabilir diye düşünüyorum, tabii ki fazla isteriz ama 
imkanlar limitli, arkadaşlar bunu nasıl yapacağımız da önemli Hayri Bey. 



KARAR NO: 25 15 NİSAN 2020 

19 
 

 
Sayın Bakan ile yaptığım görüşmede kendisine yurtdışından uzun vadeli düşük faizli, bir 
kaynak, sıcak paranın ülkemize gelmesi gerektiğine inandığımızı söyledik, çünkü kriz çok 
büyük dedik ancak böyle aşabiliriz ama hükümetimiz onu siyaseten uygun bulmuyor 
arkadaşlar. Aslında bence burada hiç siyaset yok, çünkü bu kriz Türkiye hükümetinin 
yarattığı bir kriz değil ki, dünya krizi, dolayısı ile neredeyse sıfır faizli bir kaynağı bulup 
ülkemize getirmenin bence bir mahsuru yok ama işin içine siyaset girince olaylar farklı 
oluşuyor. Hayri Bey kaynaklar limitli yani, dün İKV’nin sunumunda Avrupa Birliği 27 ülkenin 
yaptığı harcama 2,7 milyar Avro arkadaşlar kriz ile ilgili yani Avrupa bir şey yapmadı 
gözüküyor ama münferit yaptıkları için çok ciddi bir rakam var. Ama maalesef Türkiye’nin de 
bütçesi kısıtlı bilmiyorum tatmin edici oldu mu. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Başkanım teşekkür ederim. Bu arada Sadi dostumuz Bizimköy’de üretilecek maskeleri 
dağıtamaz mıyız diye sormuş, siz gerçi cevabını verdiniz ama tekrar değinmek ister misiniz. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Arkadaşlar orada tekstil üretimimiz üç hafta üretime ara vermişti, o sırada Büyükşehir 
Belediyemizin bir talebi oldu, onlar bezi getirdiler, biz Bizimköy’de ürettik, günde aşağı yukarı 
3-4 bin arasında bir üretim yaptık. Gönüllü engelliler bu üretimi yaptı, ancak ürünler steril 
değil, biz yaptığımız ürünleri Belediye’ye gönderiyoruz, zaten ürünler onların, steril edip, 
dağıtıyorlar, dolayısı ile bizim orada hiçbir söz sahibi olmadığımız bir nokta. Bu konuda 
acaba bir yatırım yapsak mı diye bir çalışma yaptık ama az önce de söylediğim nedenlerle bu 
iş için para harcayıp, otomatik makine alıp, hızlı üretim yapmanın bence çok doğru bir yatırım 
olmayacağını gördük, dolayısı ile oradan bir netice almamız söz konusu değil.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Başkanım siz konuşurken bu arada bütçe verileri açıklanmış size gönderdiler, isterseniz bir 
bakın ocak-mart açığı biraz yüksek gözüküyor belki yorum yaparsınız.  
 
Konuşmalarımız sırasına Turgay Ener dostum da Mustafa Türker ve Tekin Urhan ile bu 
komisyonda görev almak istediklerini söylediler teşekkür ediyorum. Bu Komisyonda görev 
almak isteyen arkadaşlarımız varsa  onları da ilave edebiliriz.  
 
Bu arada Hayrettin Bey’in söz istediğini görüyorum. Buyurun Hayrettin Bey. 
 
Meclis Üyesi Hayrettin ÇAYCI  
 
Sayın Başkanlar teşekkür ediyoruz, güzel bir toplantı oluyor. Şimdi efendim Sayın Ayhan 
Başkan’a da duyurmuştuk özellikle bu İş Güvenliği  ile ilgili yasanın 13’üncü maddesindeki 
hususları ben sohbet sırasında arkadaşlarımla paylaştım, bu gün bizde uygulandı, bu 
kesinlikle işçinin insiyatifi içerisinde yapılan bir iş, bunun pandemi ortamına taşınmaması için 
acaba muayyen bir süre ertelemek mümkün olmaz mı ? 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Hayrettin Bey ben bu konuda toplantı sonrası sizinle konuşayım, konuyu biraz daha 
anlayayım mutlaka Vali Bey ile paylaşırım, sorun değil memnuniyetle. 
 
Başkanım bütçe açığı ile ilgili üyeler dağılmadan bilgi vereyim. Mart ayında 43.7 milyarlık bir 
bütçe açığımız var, gelirler 47 milyar, giderler 91 milyar arkadaşlar. Burada aslında 
giderlerde çok büyük artış yok, azalma gelirlerde var. Ocak-mart açığı da 57.84 yani 58 



KARAR NO: 25 15 NİSAN 2020 

20 
 

milyarlık bir açığımız var. Bu hakikaten çok yüksek bir miktar az önce Hayri Bey’e vermeye 
çalıştığım cevabın da özünde bu yatıyor, hem gelir ayağımız azalıyor, hem bütçe açık 
veriyor. Dolayısı ile Türkiye, ya yurtdışıdan bir kaynak bulup getirecek, ya da az önce 
söylediğim Merkez Bankası kaynaklarını kullanacak. Merkez Bankası kaynaklarını 
kullanırsak enflasyonla ilgili ciddi tereddütlerim var ama farklı düşüncede olan sanayiciler, 
Oda başkanları da var, enflasyon fena değil diyenler de var. Tabii ben onlara katılmıyorum 
dolayısı ile bütçe açığımızda bence nisan ayında, mayıs ayında çok daha gelirlerde azalma 
olduğu için bir de giderler artacak daha da sıkıntılı bir döneme gireceğiz diye düşünüyorum 
Başkanım. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Sevgili Başkanım, Naci Faydasıçok dostumuz Hayrettin Bey’in endişelerine benzer şekilde 
bir işletmede pozitif vaka çıkarsa geriye kalanların çalışmaya devam etmeme gibi istekleri 
oluşuyor bunların nasıl yenilmesi gerektiği hakkında bir sorusu ve yorumu var, bunu da 
Hayrettin Bey’in söylediği cümlelerin içerisinde beraber mi değerlendirelim. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Evet beraber değerlendirelim.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Şu anda bana yansımış başka bir soru yok, ekrandan da göremiyorum, ekranlar arası 
dolaşarak bakıyorum başka bir soru şu anda göremiyorum. Ayhan Başkanım çok teşekkür 
ediyoruz.  Bu şekilde teklif ve temenniler maddesini de geçmiş oluyoruz.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU  
 
Başkanım, teşekkür ediyoruz. 
 
GÜNDEMİN VI.MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin son maddesi gelecek toplantı tarihinin tespiti ve 
kapanıştır, eğer olağanüstü bir şey olmaz ise toplantımızı yine yüz yüze inşallah 20 Mayıs 
tarihinde saat 10:00’da Odamızın salonlarında yapmayı diliyoruz ama aksi durum devam 
ediyorsa bugün yaptığımız bu toplantı bir deneyim oldu, daha verimli bir toplantıyı da yine 
gerçekleştireceğimize inanıyorum, katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.  
 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 15 Nisan  2020  tarih ve 25 sayılı Meclis Toplantı Zaptıdır. 
Söz konusu zabıt  20  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 
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