
KARAR NO: 26 20 MAYIS 2020 

1 
 

KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 10.00 ’da Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL Başkanlığı’nda toplandı. 
 
TOPLANTIDA BULUNAN ÜYELER  
 
A.Kadir DECDELİ, A.Tunç ATIL, Adnan Naci FAYDASIÇOK, Ahmet BAYRAKTAR, 

Albert SAYDAM, Alper AYBERK, Anıl ÜNAN, Atalay KAYA, Ayhan ERGENÇ, Ayhan 

ZEYTİNOĞLU, Bahar BAYKAL, Bahattin ERTUĞ, Birol BOZKURT, Bora ERGENE, 

Çınar ULUSOY, Fatih HALDIZ, Kenan BENLİLER, Kubilay KIRMAN, 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, Filiz AKKAŞ, Filiz ÖZOĞUL ŞAHİNOĞLU, 

Fuat BİÇİCİ, Güçlü GÜLER, Haluk İBER, Haluk KAYABAŞI, Hasan ŞEREFHAN, 

Hasan Tahsin TUĞRUL, Hayrettin ÇAYCI, Hayri KAYA, Osman SOYBAŞ, Özcan 

ALBAK, Sacit ERTUĞ, Sadi AKÇELİK, Sedat AÇILDI, Sedat BABALIK, Sedat 

SİLAHTAROĞLU, Tekin URHAN, Turgay ENER, Ünal SOYSAL, Yakup EKŞİ, Yunus 

ÇİFTÇİ   

TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Abdullah ÇEKER, Adem CEYLAN, Ahmet BAŞARAN, Cahit AŞKIN, Erhan ÖR, 

Korkut ÖZ, Mehmet Akif KANIK, Necmi GİDİCİ, Osman ERKAN, Hakkı YILDIZ, 

Haydar YENİGÜN, İbrahim YELMENOĞLU, İlker ÖNDER, İrfan KANIK, Ömer 

YAVUZ, Ş. Kemal SARAÇ, 

 
AÇILIŞ VE YOKLAMA 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  
 
Değerli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz, konuşmacı onur konuğumuz Sayın Oral 

Hocam da bizimle beraber, hoş geldiniz Hocam, değerli arkadaşlarım şimdi izninizle 

Meclis toplantımıza başlayalım, biliyorum siz merakla Oral Hoca ne diyecek diye  

bekliyorsunuz, şahsen ben de bekliyorum, bir an önce kendisine kavuşalım ve 

sunumunu alalım. Değerli arkadaşlarım öncelikle katılımınız için hepinize teşekkür 

ediyorum. İzninizle önce bugün toplantıya katılamadığı için mazeretini bildiren 

arkadaşlarımızı anons edeceğim. Sayın İbrahim Yelmenoğlu, Sayın İlker Önder, 

Sayın Kemal Saraç ve Sayın Osman Erkan bugün mazeretlerini beyan ederek, 

katılamayacaklarını bildirdiler, bu arkadaşlarımızın dışında bize yansımamış, 

mazeretini bildiğiniz üyemiz varsa lütfen yönetimdeki arkadaşlara iletirseniz sevinirim.  
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Değerli arkadaşlarım bugün yeterli çoğunluğumuz var ve 26.meclis toplantımızı 
yapacağız. 26.Meclis toplantımız için sizlere gündemi ve diğer dokümanları 
arkadaşlarım ulaştırdılar. Gündemin tamamlanmasından sonra Piri Reis Üniversitesi 
Rektörümüz Sayın Oral Erdoğan Hocama söz vereceğim. 
 
Daha evvel sizlere yazılı olarak WhatsApp grubumuzdan duyurmuştum. Sizler için 
soru cevabı iki defa açık bırakacağız.  Birincisi teklif ve temennilerde hem Ayhan 
Başkan’ın raporu hem de kendi görüşleriniz varsa onları almak için, daha sonra Oral 
Hoca’nın konuşması bittikten sonra Hocamın izni ile Onun konuşmaları üzerine soru- 
cevap ekranlarınızı açarak soru-cevap yöntemini daha evvel de konuştuğumuz 
şekilde sürdüreceğiz.  
 
Değerli arkadaşlarım, bugün 19.meslek komitemiz, “Fabrikasyon Metal Ürünleri 
Sanayi Grubunda boşalan meclis üyeliği için yeni üyemiz Tekiş Teknik Erozyon Kalıp 
San.ve Tic. A.Ş. yöneticisi Sayın Filiz Özoğul Şahinoğlu’na öncelikle hoş geldiniz 
diyorum.  Filiz Hanım yeni meclis üyemiz sıfatıyla bugün bizimle, bize birkaç cümle ile 
kendisini ve işini tanıtmasının ardından gündeme geçeceğiz. Buyurun Filiz Hanım. 
 
Meclis Üyesi Filiz Özoğul ŞAHİNOĞLU:  
 
Başkanım merhaba, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu ilk meclis üyeliğim değil, 
daha önce de meclis üyeliğim ve komite üyeliğim vardı. Ben de bugün Sema Hanıma 
sordum ben ne zamandan beri görevliyim ben de hatırlamıyorum diye. 2009 yılı 
itibariyle 24.Meslek Komitesi’nde görev aldım, komite başkanlığı yaptım, daha sonra 
meclis üyeliğim var, sonrasında da nace kodu değişikliği nedeniyle 19.Meslek 
Komitesine geçtim, 19.Komite de komite üyeliğim vardı. 19.Meslek Komitesi içinde 
şimdi de meclis üyeliğim tekrar başladı. Firma olarak şu anda 59 kişiyiz, küçük bir 
firmayız ancak şu ana kadar üç tane patentimiz, iki tane faydalı modelimiz, TÜBİTAK 
ve TEYDEP’den onaylanmış altı tane Ar-Ge projelerimiz var. KOSGEB’den altı tane 
projemiz tamamlandı. MARKA’dan iki tane projemiz destek aldı, tamamlandı. 
Kalıpçılık sektöründe ve aynı zamanda da ısıtma, soğutma sektöründe bakır boru 
şekillendirme işinde faaliyet gösteriyoruz. Tekrar aranıza hoş geldim diyorum, 
herkese selamlarımı iletiyorum.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  
 
Teşekkür ederim, biz de size hoş geldiniz diyoruz ve iyi çalışmalar diliyoruz. 
 
Değerli arkadaşlarım şimdi gündeme geçeceğim. Şu anda göremiyorum ama 
bilgisayarında kendi ismi yazmayan arkadaşlarım var ise bazılarında bilgisayar ismi 
yazıyor, bu daha sonra kayıt esnasında arkadaşlarım için problem yaratabiliyor, eğer 
ismi yazmayan arkadaşlarım var ise ismini de yazar hale getirirse sevinirim.  
 
Değerli arkadaşlarım, Sizlere elektronik ortamda gündem ve diğer dokümanlar 
gönderildi. Gündem hakkında bana şu ana kadar ulaşmış herhangi bir soru, katkı 
veya görüş olmadığı için gündemimizi size göndermiş olduğum şekliyle altı maddelik 
gündem olarak uygulayacağız.  
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GÜNDEMİN I. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin birinci maddesi 15 Nisan 2020 tarih ve 25 sayılı meclis toplantı zaptı 
ve karar özetinin onaylanmasıdır. Geçen ay sanal ortamda yaptığımız meclis 
toplantımızın zaptı ve karar özeti sizlere elektronik ortamda ulaştırıldı ve bana 
ulaşmış bir soru, cevap, katkı veya görüş yok, dolayısı ile doğrudan oylarınıza 
geçmek istiyorum. 
 
15 Nisan 2020 tarih ve 25 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetini kabul edenler… 
izninizle ekranda dört sayfam var ellerinize bakacağım…etmeyenler? Yok. Oybirliği 
ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.  
 
GÜNDEMİN II. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım, gündemimizin ikinci maddesi 2020 yılı nisan ayı mizanının 
görüşülmesi ve onayıdır. 2020 yılı nisan ayı mizanımız, hesapları inceleme 
komisyonu raporu ve gelir, gider icmal tabloları sizlere ulaştırıldı, şu anda 
ekranlarınızda da görmektesiniz, Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporu var, 
Sevgili Birol Hesapları İnceleme Komisyonunun raporunu okumanı rica edebilir 
miyim? 
 
Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT: 
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na; Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulunca 13 Mayıs 2020 tarih 106 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve 
meclis onayına sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı Nisan 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 ve bütçe ve muhasebe yönetmeliğine, genel kabul görmüş 
muhasebe usul ve nizamlarına uygun olduğu görülmüş ve 2020 yılı Nisan ayı 
mizanı, gelir–gider icmal tabloları Oda Meclisimize arz edilmek üzere kabul 
edilmiştir. 14 Mayıs 2020, Saygılarımızla, Sedat AÇILDI, Fuat BİÇİCİ, Yakup 
Kadri EKŞİ, Fatih HALDIZ ve Oktay KABASAKAL. 

 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ederim Sevgili Birol, değerli arkadaşlarım, 2020 yılı nisan ayı ana hesap 
mizanı, gelir-gider icmal tabloları ve hesapları inceleme komisyonu raporunu hem 
dinlediniz hem de sizlere ulaştırıldı.  Bu konuda bana ulaşan söz almak isteyen 
üyemiz yok, dolayısı ile doğrudan doğruya oylamaya geçmek istiyorum. 2020 yılı 
nisan 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 görüşülmesidir. Aylık faaliyet 
raporumuzu Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu sunacak. Değerli 
Başkanım buyurun. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU:  
 
Başkanım çok teşekkür ediyorum. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Oral 
Erdoğan, Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanlarımız, mayıs ayı meclis 
toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Bu arada Filiz Hanım’a ben de hoş geldiniz diyorum. Filiz Hanım bizimle uzun dönem 
çalıştı, bir ara verdi, şimdi tekrar aramıza girdi. Sevgili Başkanım kadın meclis üye 
sayısını da %50 oranında arttırmış olduk, ikiden üçe çıktı. Bu arada Odayı da 
kutluyorum. 
 
Evet değerli üyeler her zaman yaptığım gibi sözlerime ekonomiyi değerlendirerek 
başlamak istiyorum. 
 
Nisan ayı ihracat rakamımız 8,9 milyar, ithalatımız 12,9 milyar dolar, ihracatta %41 
oranında, ithalatta da %28 oranında bir gerileme oldu ama bu tabii ki dış ticaret 
açığını 4 milyar dolara çıkardı. Oldukça hızlı bir değişim oldu.  
 
Tüm dünyada olduğu gibi biz de pandemiden etkilenmiş olduk. Nisan ayında tarihi bir 
düşüşü zaten bekliyorduk bu da gerçekleşmiş oldu. Bizim burada söylemek 
istediğimiz muhtemelen Nisan ayındaki rakamlarımız bizim taban rakamlarımız 
İnşallah bu tahminlerde de yanılmayız. Zira Avrupa Birliği’nde yavaş bir hızlanma 
olduğunu da biliyoruz. Mayıs ayı rakamlarını da daha sonra sizlerle paylaşacağım. 
Muhtemelen bu tahminimiz de doğru çıkacak. 
 
Değerli üyeler, Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere baktığımız zaman biz 
maalesef geçen yıllara oranla Türkiye ile pozitif ayrışıyorduk yani Türkiye’deki ihracat 
azalırken veya az artarken biz daha fazla artıyorduk.  Maalesef bu dönemde de 
ihracatımızı 1 milyar 142 milyon dolar olarak gerçekleştik. Burada %54’lük bir düşüş 
de var. 
 
İthalatımız da 2 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti, burada da %25’lik bir 
azalma var. Tabii bunun en büyük etkeni otomotiv sektöründe %94’lük bir daralma 
oldu arkadaşlar. Bu da çok anlamlı, yine kimyevi maddelerde de %62’lik bir daralma 
oldu.  Dolayısı ile bizim iki tane ana lokomotif sektörümüzün durması bütün 
verilerimizi olumsuz etkiledi. 
 
Cari dengemize baktığımız zaman mart ayı rakamını konuşuyorum 4 milyar 923 
milyon dolarlık rekor seviyede bir artış oldu. Hala yıllık 1 milyar 463 milyon dolarlık bir 
fazlamız var. Turizme baktığımız zaman 2018 yılında 1 milyar 139 milyon dolar olan 
mart ayı geliri 2019 yılında 1 milyar 350 milyon dolara çıkmıştı. Aslında Ocak ve 
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Şubat ayında rakamlarımız iyiydi ancak 2020 yılı mart ayı rakamları 735 milyon 
dolara geriledi.  
 
Değerli üyeler, tahminimiz nisan ayında da gerileme devam edecek, çünkü nisanın  
her şeyin taban yaptığı bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Dolayısı ile nisan ayından 
itibaren hem yıllık bazda, hem aylık bazda cari açık vermeye başlayacağız diye  
düşünüyoruz.  
 
Her zaman dile getirdiğim reel efektif döviz kuruna baktığımızda nisan ayında 68.88 
olarak gerçekleşti.  
 
Türk lirasında ciddi değer kaybı yaşandı. REK’teki bu düşük seviyeyi en son 2018 yılı 
eylül ayında yaşamıştık, o zaman REK 62,51’e düşmüştü. Dolar bugün 6,8 TL 
civarında, nisan ayı içinde 7,25’i zorladı. Ancak müdahalelerle malumunuz bugünkü 
seviyesine geldi.  
 
Aslında endeks 100 olsa bu rakamın 4,89 – 4,9 civarında olmasını bekliyoruz ama 
bugünkü rakam 6,82 TL civarında. Tabii ki burada ciddi bir müdahale yapılıyor ve 
bankalarla regüle ediyoruz. Döviz alım satımlarına ciddi kısıtlamalar getirdik ancak 
kalıcı çözümün her zaman bu kürsüden söylediğim gibi Türkiye’ye yabancı sermayeyi 
çekmemiz gerektiğini tabii ki bunun bir gecelik, bir yıllık çözümler olmadığını uzun 
vadede çözümler olduğunu biliyoruz.  
 
Ayrıca birkaç yerde de dile getirdiğim gibi Türkiye’nin uzun vadeli, düşük faizli krediye 
de ihtiyacı var. İnşallah yapılan görüşmeler sonucunda bu tür bir çözüm olur.  
 
Bugün Odalar Birliği olarak Sayın Hazine Bakanımız ile bir araya geleceğiz. Ben 
oradan alacağım haberleri sizlerle paylaşırım.  
 
Enflasyon verilerine baktığımızda Nisan ayında enflasyon oranımız TÜFE’de %10,94, 
ÜFE’de %6,71. ÜFE’de aylık olarak hızlı bir artış olmasına rağmen, geçen yıllara 
oranla ÜFE çok düşük seyrediyor. 2018 Nisan ayında %16,37 olan ÜFE enflasyonu 
2019 Nisan ayında %30,12’ye çıkmış. Bu yıl %6,71. 
 
Baktığımız zaman ÜFE’deki yukarı çekme etkisi nispeten az gibi gözüküyor. Fakat 
malumunuz Merkez Bankası’nın piyasaya para sürmesi ile birlikte piyasadaki 
emisyonun artması ile enflasyon rakamının yukarı yönlü gitmesi ayrıca dövizdeki 
hareketliliğin neticesinde de gerçi son dönemlerde azalma var ama enflasyon 
rakamımızın yukarı yönlü olmasını bekleyebiliriz.  
 
Tabii enflasyona en önemli katkı veren petrol ve doğalgazdaki gerileme de aşağı 
yukarı petrolde %50,51, doğalgazda %39,20 maliyetlerimizde gerileme olmuş. Bunun 
da olumlu etkilerini aylık enflasyon etkilerini de önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ama 
az önce de söylediğim gibi kurun etkisi, yani kurun yukarıya gitme hareketi devam 
etmesi halinde onun de ters yönde bir baskısı olacaktır.  
 
Sanayi üretimine baktığımızda mart ayında yıllık bazda-%2, aylık-%7,1 buradan şunu 
anlıyoruz aslında ocak, şubat aylarında sanayimizde ciddi bir iyileşme vardı ancak 
mart ayından itibaren bu rakam geriledi.  Nisan da daha fazla gerileyeceğini biliyoruz. 
Yıllık %2’de kalmasının nedeni 2019’un 2018’deki krizin etkisinde olmasıydı, orada 
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da bir daralma yaşadığımız için  baz etkisi ile bu aradaki fark az çıktı ama mayıs 
ayından itibaren rakamlarımızın tekrar olumlu yöne yönelebileceğini düşünüyoruz. 
 
İşsizlik oranımıza baktığımızda %13,6 olarak açıklandı, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 1,1 bir önceki aya göre 0,2’lik bir iyileşme var bu rakam şubat ayının rakamı 
ama pandemi etkisini henüz göstermemişti.  
 
Arkadaşlar burada rakamları iyi incelediğimizde dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta 
var işgücüne katılım 1 milyon 102 bin kişi azalmış, istihdam edilenler 602 bin kişi 
azalmış, dolayısı ile işsiz sayısı 502 bin kişi gerilemiş oluyor. Yani buradaki gerileme 
aslında iş arayanların azalmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki aylarda baktığımız 
zaman hem turizmde hem tarım ile ilgili artışlar söz konusu olacaktır, ancak krizin de 
etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum.  
 
602 bin kişilik istihdam kaybına rağmen sanayi sektöründe 205 bin kişilik istihdam 
artmış, bu bizim açımızdan iyi bir rakam.Tarım sektöründe 530 bin kişi azalmış. 
İnşaat sektöründe 93 bin kişi azalmış, hizmet sektöründe de 183 bin kişi azalmış. 
Yani tek artan sektör sanayi sektörü, bizim de her zaman vurgu yaptığımız sektör. 
 
Bütçe rakamlarına baktığımızda nisan ayında bütçemiz 43,2 milyar TL açık verdi. 
Tabi bunun temelinde salgın nedeni ile yapılan ekstra harcamalar yatıyor. Bütçe 
gelirlerimiz 65,2 milyar %13’lük bir artış var. Ben bunu çok olumlu buldum ama bütçe 
giderleri tarafında 108,4 milyar TL’lik bir gider var, burada da %42’lik bir artış var. Az 
önce de söylediğim pandeminin etkisi burada net bir şekilde ortaya çıkıyor.  
 
Ocak nisan döneminde 72,8 milyar TL’lik bir açık verdik. Yılın tamamında bütçelenen 
açığımız 123 milyar gibi ama pandeminin etkisi ile inşallah yanılırım diye 
düşünüyorum ama 200 milyarları yakalayabileceğimizi görüyoruz. Bu da bizim için 
aslında çok iyi bir haber değil çünkü malumunuz bizim bugüne kadar yaptığımız 
açıklamalarda bütçe açıkları Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler ile kıyasladığımızda çok 
daha ufak rakamlarımız vardı.  Artık onun da artması Türkiye ekonomisinin 
kırılganlığı açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir veri olduğunu düşünüyoruz.  
 
Bu arada ekonomideki kapasite kullanım oranlarının da hem Türkiye genelinde hem 
de ilimiz genelinde önemli ölçüde gerilediğini görüyoruz.  Mart ayında Türkiye 
genelindeki kapasite kullanımı oranı %75’miş arkadaşlar, Nisan ayında bu %61’e 
gerilemiş. Kocaeli’nde % 68,6’dan %54,3’e gerilemiş.  
 
Mayıs ayı öncü rakamlarımız %60,3 civarında yani nisan dan yukarıda ama mart dan 
geride. Bizim yaptığımız anketlerde, malumunuz birçok firmamız da bu anketlere 
katılıyor 1-15 mayıs tarihindeki anketimizde firmalarımızın %9’u duruşta, bunu nisan 
anketi ile birlikte kıyasladığımızda 1-14 nisan tarihleri arasında yaptığımız ankette 
%24’dü yani mayısta bir toparlanma var ama hala %9’luk bir duruş olması tabii ki çok 
önemli, bu bütün sanayi verilerine etki edecektir. Bir de her ne kadar hükümetimiz 
üretimi desteklese de malumunuz son dönemde bayramlar ve ramazan nedeniyle ve 
hafta sonları sokağa çıkma ile ilgili olarak, birçok firma talep eksikliği nedeniyle bu 
çalışmayı yapamayarak sanayi üretiminin azalmasına, kapasite kullanımının 
düşmesine neden olmaktadır.  
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Değerli Üyeler, sizlere kısaca ay içerisinde yapığımız çalışmalardan bilgi vereceğim.  
 
Oda Meclis üyelerimizden oluşan bir COVID-19 Komisyonu oluşturmuştuk.  
 
27 Nisan’da Odamızın girişimleri ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve 
GTÜ ve OSB’lerimizin işbirliği ile COVİD-19 Tanı Merkezini Gebze’de kurduk. 
Bölgemizdeki OSB’lerden gelen talepler üzerine daha önce Sanayi Bakanlığımıza 
başvurmuştuk, konuyu aktarmıştık. Bu girişimlerimizin neticesinde Sağlık Bakanlığı 
ve Sanayi Bakanlığı ilimizi pilot il ilan ettiler. Tanı merkezini önce OSB’lerde kurmayı 
planlamıştık ancak daha sonra Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki biyoteknoloji 
laboratuvarında yapılmasının daha doğru olduğuna karar verdik. Aslında sanayi-
üniversite iş birliği içinde iyi bir alan olduğunu düşündük ve bu merkezi burada 
kurduk. Buradaki amacımız firmalarımızın üretimlerinin aksamaması ve işçilerimizin 
sağlığı konusunda adım atmaktı. Ben burada sizlerin huzurunda başta Sanayi Bakan 
Yardımcımız, Sanayi Bakanlığı yetkilileri, TÜSEB Başkanımız Adil Mardinoğlu 
Hocamıza, GTÜ Rektörümüz Muhammed Hasan Aslan Hocamıza   sizlerin 
huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum, bu arada OSB Başkanlarımı da 
unutmayayım onlar da bu konuda bizlere çok destek oldular.  
 
Arkadaşlar, basın da bir takım olumsuz haberler çıktı, onlarla ilgili gerçi basın 
duyurusu yaptık ama sizlere de birtakım bilgileri aktarmak istiyorum. Bu test 
malumunuz ücretsiz ancak sürüntünün alınması, yani kişilerden numunenin alınması, 
kişilerin barkodlanıp bu numunelerin soğuk zincirde  merkeze getirilmesi işlemi için 
biz KDV dahil 30 TL’lik bir fiyatla firma ile anlaştık, bu kararı alırken de 13 tane 
OSB’nin 10 başkanı ile birlikte aldık. Arkadaşlar o karara katılan OSB 
başkanlarımızın adları da bu tutanakta bulunuyor. Ben testlerle ilgili şöyle bir 
bilgilendirme yapayım. Bugüne kadar yapılan test sayısı 29.323, Toplam pozitif vaka 
sayısı 95, tarama yapılan firma sayısı 314, pozitif vaka olan firma sayısı 45 yani %15 
civarında firmalarımızda pozitif vara gördük. Arkadaşlar önümüzdeki tabloda da hangi 
OSB’nin hangi sayısındaki firması ile bu çalışmaya katıldığını gösteren bir tablo var. 
12 OSB’mizden gönüllü firmalar tabii ki bu çalışma gönüllük üzerine yapıldığı için 
gönüllü firmaların bulunduğu bölgelerin isimleri var. 
 
Burada sanayicilerimize verdiğimiz hizmet aslında çok değerli, bütün illerin Oda 
başkanları biz de bu çalışmaya katılmak istiyoruz, ne yapmamız gerekiyor yönünde 
beni aradılar, biz de kendilerini önce Sanayi Bakanlığı’na sonra Sağlık Bakanlığı’na 
yönlendirdik. Tabii semptomsuz kişilerin tespiti çok değerli arkadaşlar, bir; iş kaybı 
açısından önemli bir faydası var, iki;  bunun getireceği maliyetler ve tedavinin hem 
ucuz, hem kolay olması açısından çok ciddi avantajları var. Eğer bir kişi pozitif 
çıkarsa Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor, o kişi hemen 14 gün işten uzaklaştırılıyor 
varsa yanındaki iş arkadaşlarını da uzaklaştırıyoruz, beş gün sonra bu 
arkadaşlarımıza tekrar test yapılıyor, negatif iseler sekizinci gün bir test daha 
yapılıyor ve işe başlıyorlar. Dolayısı ile normal şartlarda pozitif vakanın etrafı 14 
günden başlayan karantina şartlarını çok çok azaltmış oluyoruz. Bir de az önce 
söylediğim gibi erken teşhisin tedavisi de kolay, ayakta da yapılabiliyor veya çok hafif 
bir semptomla erken başlanarak sorun çözülmüş oluyor. Şimdi süreci de size kısaca 
anlatmaya çalışayım. Test yaptırmak isteyen firmalar Odamıza online ve telefonla 
başvuruyorlar, biz bunları listeliyoruz, randevular oluşturuyoruz ve heyetler gelip 
firmaların ayağından bu testleri firma içerisinde yaparak, işe de mani olmadan 
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çözmüş oluyorlar. Tanı merkezinde 9 tane çalışan var. Dörtlü gruplar halinde 
dönüşümlü olarak hizmet veriyorlar. Sürüntü örneklerini 20 adet en az iki veya üçü 
kişiden oluşan heyet dolaşarak yapıyor, sonuçlar tabi ki İl Sağlık Müdürlüğü ile 
paylaşılıyor 32 saat içerisinde cevaplar pozitif veya negatif verilebiliyor. Önümüzdeki 
günlerde bu test sürelerinin 24 saate indirilmesi konusunda çabalarımız var. Ben 
burada sizlerin huzurunda az önce isimleri okunan 10 adet OSB Başkanıma başta 
Adem Ceylan olmak üzere, tüm başkanlarıma sizlerin huzurunda bana verdikleri 
desteklerden ötürü teşekkür etmek istiyorum.  
 
Değerli üyeler, şimdi kısaca Odalar Birliği’nin vermiş olduğu TOBB Nefes Kredisinden 
bahsetmek istiyorum. Üyelerimize 25 milyon TL’nin üzerinde bir kredi oluşturduk. Bu 
hem Odanın katkısı hem Odalar Birliği’nin delege sayısı ile belirli bir çarpanı vasıtası 
ile verdiği kredi miktarı. Bugüne kadar 42 firmamız bu hizmetten faydalandı ama 
rakamlarımız çok geriden geliyor, belki şu anda bu rakamlar 50’yi 60’ı geçmiştir. 
Malumunuz biz orada 100 bin TL’lik bir kredi veriyoruz, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz. 
Bu kredinin ufak firmalara da verilmesi yönünde bir tercih yaptık. Sizden gelen 
sorunları hem Oda olarak hem Odalar Birliği üzerinden Bakanlıklara iletme 
çabalarımız devam ediyor. Bakanlarımıza, Ticaret Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, 
milletvekillerimize ve yerel yönetimlere de ayrıca görüşlerimizi iletiyoruz.  
 
Şu anda sıcak olarak takip ettiğimiz konulara kısaca değinmek istiyorum. Mali 
destekler kapsamı altında, mücbir sebep kapsamının genişletilmesi konusu var. 
Arkadaşlar burada izlediğimiz yol tüm sektörler değil ancak ciro kaybı olan sektörlerin 
kapsam içerisine alınması, adalet adına çok önemli vurgusunu yapıyoruz. Bir 
firmanın cirosu bu dönemde düşmüşse sektörü ne olursa olsun mücbir sebep 
kapsamına girmelidir diye düşünüyoruz. En önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz 
kamudan alacaklarımız, bunların defaten ödenmesi ya da olmuyorsa tahville yani bir 
teminat sayılabilecek bir tahvil şeklinde firmalar ödenmesini takip ediyoruz. Bir de kira 
konusunda hem kiracının hem mülk sahibinin desteklenmesi konusunda hükümetten 
talebimiz kira desteklerinin yapılması. 
 
Bir sonraki destek listemizde vergi destekleri bulunuyor. Burada peşin vergi 
uygulaması malumunuz enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde  başlamıştı. En 
azından 2020 yılında bu uygulamayı kaldırın diye Hazine Bakanlığı’ndan talebimiz 
var. Yine 2020 yılında ticari araçlarda MTV alınmasın diyoruz. Vergi-SGK 
denetimlerinden üyelerimizden şikayetler geliyor, hiç olmazsa  salgın döneminde 2-3 
ay bunların ötelenmesini istiyoruz. Normalleşme sonrası ertelenen vergi ve SGK 
ödemelerinde de bir vadelendirme yapılmasını arz ediyoruz. Yine normalleşme ile 
birlikte bazı sektörlerin canlandırılması için otomotiv, beyaz eşya, mobilya sektörü 
başta geliyor bu konu ile ilgili ÖTV indirimlerinin belirli bir süre ile bu sektörlerin 
desteklenmesi adına yapılmasını arzu ediyoruz.  
 
İstihdam desteklerine bakınca arkadaşlar malumunuz kısa çalışma ödeneği hemen 
hemen bütün sanayi kollarında yoğun bir şekilde kullanıldı. Ancak iyileştirme 
yapılmasına rağmen bu 450 gün prim ödeme şartlarının tamamen kaldırılmasını, 
ödeme alt sınırının da asgari ücrete çıkarılması, üst sınırının asgari ücretin üç katı 
şeklinde yapılmasını talep ediyoruz.  
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Çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi Covid-19’un iş kazası kapsamından 
çıkartılması bu konu ile ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu’na bir yazı geldi ama ancak bu 
henüz bizi kurtaran bir yazı değil arkadaşlar. Bununla ilgili Odalar Birliği’nin de ciddi 
bir çabası var. Haziran ayında meclis açıldığında bu konuda bir kanun çıkması 
çabalarımız var. Bu arada Oda olarak da tüm milletvekillerimize bu konudaki 
düşüncelerimizi açıklayan yazılarımızı da gönderdik. Yine bazı sektörlerde artan iş 
talebi için esnek çalışma modelinden faydalanma arzumuz var.  
 
Operasyonel desteklere baktığımızda, sanayide ve ticarette elektrik ve doğalgaz 
faturalarının ertelenmesi talepleri sizlerden çok gelmişti, onları takip ediyoruz. E-haciz 
işlemlerinin ertelenmesinin bu dönemde uygulanmamasını, bir de malumunuz taşıma 
ücretlerinde THY yolları kargo ücretlerinde ciddi bir artışa gittiler, onların savunduğu 
yolcu olmadığı için maliyetlerimiz çok arttı yönünde, biz de bu dönemde aslında 
ülkenin bu maliyetlerde bilhassa ihracata yönelik sevkiyatlarda desteklenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca serbest çalışan şoförlere ÖTV’siz akaryakıt alınması 
konusunda bir talebimiz var.  
 
Değişiklik yapılması talep edilen konularımızı da baktığımızda, malumunuz kar 
dağıtım kısıtlaması gelmişti.  Bununla ilgili bunun ileriye yönelik bizlere sıkıntı 
yaratabileceğini dile getirdik. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin de 
dağıtılmıyor olması ve istisnaları Ticaret Bakanlığı belirliyor. Burada da bilhassa 
yabancı sermayeli kuruluşların bundan negatif etkilenebileceğini bölgemizde de 
üyelerimizin %10’undan fazlasının yabancı sermayeli olduğunu vurgulayarak 
Bakanımıza ilettiğimiz konulardan bir tanesiydi.  
 
Yine ikinci konumuz, fahiş fiyat uygulaması. Arkadaşlar burada çok tehlikeli bir durum 
var örnek verelim, sizin bir hammaddeniz veya bir ürününüz 10 TL’ye aldınız ama 
elinizde %50’si dururken o ürüne zam geldi, diyelim ki 15 TL oldu, siz bu ürünü 15 
TL’ye alıp 17 TL’ye satmanız gerekirken, Siz  10 TL maliyetli malı 12 TL’ye satma 
durumunda kalıyorsunuz aksi takdirde çok ciddi bir ceza ile karşıya kalıyorsunuz. 
Sayın Başkanımız da bu konu ile çok ilgileniyor, bu konuda bütün milletvekillerimize 
de bilgi geçtik, bu aslında orta vadede bizim sermayemizin yeme noktasında bir 
hamle olduğunu kendilerine anlatmaya çalıştık.  Tabii ki burada bir heyet oluşacak 13 
kişilik Heyette sadece TOBB ve TES olacak, diğerleri devlet memurlarından 
oluşacağı için burada sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyoruz. Bizim önerimiz fahiş fiyat 
düzenlemesinin olağanüstü hallerde yapılması  yönünde bir değişiklik yapılması 
talebimiz var. Dolayısı ile bunlar da takip ettiğimiz konuların özetleri.   
 
Toplantı öncesi Hayrettin Bey dile getirdi. 65 yaş üstü yöneticilerimizin aktif çalışma 
hayatına dönme noktasında çabalarımız var. Ancak İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan bu 
konuda esneklik istiyoruz muhtemelen bayram sonrası bir esneklik gelecek ama bunu 
da buradan garanti olmadığını söylüyoruz, takiplediğimiz konuların arasında, yine 
bizim milletvekillerimize bu konuda da ciddi bilgiler verdik.  
 
Değerli üyeler, Oral Hocayı da fazla bekletmek istemiyorum, kısaca faaliyetlerimizden 
bahsedip sözü Başkanıma bırakacağım.  
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17 Nisan tarihinde TOBB Kimya Sektör Meclis toplantısına başkanlık yaptım. 
 
20 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde TOBB Yönetim Kurulu toplantılarını yaptık. 
 
21 Nisan tarihinde TOBB Başkan Yardımcılığım görevimde, sorumlu olduğum Bölge 
Oda başkanlarıyla bir toplantı yaptık. 
 
22 Nisan tarihinde, IKV Başkanı olarak, AB nezdindeki Büyükelçimiz Mehmet Kemal 
BOZAY, Genişleme Genel Müdürü Türkiye Masası Şefi Bernard BRUNET, AB 
Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Şefi Thomas FRELLESEN, IKV Brüksel Temsilcisi 
Haluk NURAY ve Genel Sekreteri Çiğdem NAS ile toplantı gerçekleştirdik. 
 
23 Nisan tarihinde, OSB Başkanları ile OSB’lerimizde başlayacak olan test 
uygulaması ile ilgili bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdik.  
 
28 Nisan tarihinde, TOBB ile ABD Ticaret Odası iş birliğinde görüntülü yuvarlak masa 
toplantısında TOBB Başkan Yardımcısı olarak söz aldım. Toplantıya Maliye Bakan 
Yardımcısı Osman Dinçbaş da katılmıştı. 
 
29 Nisan tarihinde, TOBB Plastik Sektör Meclis toplantısına katıldım. 
 
30 Nisan tarihinde, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu 
toplantısına katıldık. 
 
2 Mayıs tarihinde, Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızı hep birlikte 
gerçekleştirdik. Bu arada malumunuz misafirlerimiz arasında; Sağlık Bakanı Sayın 
Fahrettin Koca,TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Rektörü 
Prof.Dr.Güven Sak ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof.Dr. Adil Mardinoğlu 
vardı, sizleri bilgilendirdi. 
 
5 Mayıs tarihinde, Sağlık Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’nın, Gebze Teknik 
Üniversitesi’ndeki test merkezinde bir basın toplantısı yaptık. 
 
9 Mayıs tarihinde, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle, AB Türkiye Delegasyonu 
tarafından hazırlanan Avrupa Günü 2020 özel yayınına konuk oldum.  
 
11 Mayıs tarihinde, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile Karadeniz 
Bölgesi toplantısına katıldım.  
 
12 Mayıs tarihinde, İKV AB Bilgi Merkezi'nin düzenlediği "Değerler Avrupası ve 
Krizler” konulu panele katıldık.  
 
15 Mayıs tarihinde, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile Marmara Bölgesi 
Oda Başkanları toplantısına katıldık. 
 
Aynı gün “AB ve NATO Boyutunda Salgın Sonrası Dış Politika” başlıklı bir toplantıda 
Brüksel’deki daimi temsilcimiz Mehmet Kemal BOZAY ile AB Nezdinde Nato Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Basat ÖZTÜRK ve Haluk NURAY’ın katıldığı toplantıya katıldım. 
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Son olarak size bir duyurum var. Cuma günü saat 14.00’de gerçekleştireceğimiz AB 
Bilgi Merkezi’nin webinar etkinliğini duyurmak istiyorum. “Pandemi Sonrası Dönemde  
AB - Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkiler“ başlıklı panelde AB Birliği Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER de katılacak. Bu arada meclis 
üyelerimizden Ahmet Bayraktar Bey’de bize eşlik edecekler, sanayii anlatacaklar. 
Buraya da hepinizi davet ediyorum.  
 
Konuşmama son vermeden önce, hem dünkü 19 Mayıs Atamızı Anma bayramınızı 
ve önümüzdeki günlerde hafta sonu kutlayacağımız Ramazan Bayramınızı kutlar 
hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum Başkanım. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkürler Başkanım, değerli arkadaşlarım Başkanımızın aylık faaliyet raporunu 
dinledik ama izninizle sizin ilave bilgi görüş ihtiyaçlarınız için gündemin beşinci 
maddesinde, teklif ve temennilerde soru cevabı açacağım, onun için Başkanıma 
şimdilik sadece teşekkür ediyorum.  
 
GÜNDEMİN IV. MADDESİ  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım, gündemimizin dördüncü maddesi meslek komiteleri ve ihtisas 
komisyonlarının sunumlarıdır. Meslek komitelerimizin ve ihtisas komisyonlarımızın 
sunumlarını size elektronik ortamda ilettik. Geçen ay iki komisyonumuz çalışmalarını 
yaptı şu anda ekranda önce Kovid-19 komisyonunun yaptığı çalışmaları hakkında 
özet bilgi alıyorsunuz. Bu çalışmaları siz elektronik ortamda aldınız ama ilave olarak 
size şunu söyleyeyim geçen meclis toplantımızda oluşturmuş olduğumuz komisyon 
aktif olarak bir ay boyunca ciddi bir çalışma yaptı ve bu çalışmalarda da İl Sağlık 
Müdürümüz Şenol Bey ile de ciddi temasları oldu. Ben hem kendileri adına hem 
Odamız adına İl Pandemi Kurulu toplantısında İl Sağlık Müdürümüz Şenol Bey’e bu 
konuda teşekkür ettim. Artık herhalde giderek yavaşlayan ihtiyaçlarımız da rayına 
oturmuş gözüküyor.  Kovid-19 komisyonumuza teşekkür ediyorum, aktif bir çalışma 
dönemi geçirdi, çalışmaları bu ay da devam edecek. Şimdi de ekranlarda Sanayi ve 
Dijital Dönüşüm Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi 
oluyorsunuz.  
 
Şimdi komitelerimizin raporuna geçelim. 2.meslek komitemiz “Et, Süt, Su ve Yem 
Sanayi Grubu” çalışmaları, 3.Meslek Komitemiz “Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi 
Grubu “ile 4.Meslek Komitemiz “İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamuller Sanayi 
Grubu” 5.meslek komitemiz “Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi Grubu”, 6. ve 26. meslek 
komitelerimiz “Ağaç ve Ağaç Ürünleri Mobilya İmalatı Sanayi Grupları”, 7.meslek 
komitemiz “Kağıt Ürünleri ve Matbaacılık Sanayi Grubu” çalışmaları, 8.meslek 
komitemiz “Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu” çalışmaları, 9.ve 10.meslek 
komitelerimiz “Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu ile Temel Kimyasal Ürünler 
Sanayi Grubu” çalışmaları , 11.meslek komitemiz “Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler 
Sanayi Grubu” , 13.meslek komitemiz “Plastik, İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik 
Ürünler Sanayi Grubu” , 17.meslek komitemiz “Metal Yapı Sanayi Grubu”, 18.meslek 
komitemiz “Demir Dışı Metaller Sanayi Grubu ile” 19.meslek komitemiz ”Fabrikasyon 
Metal Ürünleri Sanayi Grubu”, 23.meslek komitemiz “Genel Amaçlı Makine İmalatı 
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Sanayi Grubu” ile 24. ve 36. Meslek komiteleri “Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan 
Sanayi Ürünleri ile Motorlu Taşıt ve Diğer Aksesuar Ürünleri” Sanayi Grupları 
çalışmaları, 25.Meslek komitemiz “Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi 
Grubu”nun çalışmaları, 33.meslek komitemiz “Metal Döküm Sanayi Grubu” ile 
35.Meslek Komitemiz “Şekillendirilmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu” çalışmaları. 
 
Değerli arkadaşlarım gerek bu komitelerin çalışmaları gerek kendi komitelerinizin 
çalışmaları hakkında söz almak isteyen üyelerimize biraz sonra söz vereceğim. 
 
Son olarak bu gündem maddesinin ekran görüntüsü olarak da Nisan ayında aramıza 
yeni katılan üyelerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Nisan ayında aramıza beş 
yeni üye katıldı, dört meslek grubumuza beş yeni üye katıldı. Bildiğiniz gibi bu 
rakamlar evvelce yirmi ve yirminin üzerindeki rakamlar olarak seyrederdi ama Nisan 
ayında sadece beş yeni üyemiz aramıza katılabildi. Şu anda ekrana gördüğünüz yeni 
üyelerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarımız profesyonel yönetimimize 
doğrudan başvurabilirler.  
 
GÜNDEMİN V. MADDESİ  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Evet değerli arkadaşlarım, gündemimizin üçüncü maddesinde Ayhan Başkanın aylık 
faaliyet raporunu aldık. Meslek Komitelerinin ve ihtisas komisyonlarının çalışmaları ile 
ilgili bilgiyi sizlere ilettik. Şimdi teklif ve temenniler maddesinde söz almak isteyen 
arkadaşlarım daha evvel duyurduğum şekilde gerek chat üzerinden, görebildiğim 
kadarıyla ekrandan da el işareti ile söz alabilirler.  
 
Daha sonra da gelecek toplantı tarihini tespit edeceğiz ve Oral Hocamıza sözü 
bırakacağız. Buyurun söz sizin efendim. Yunus Bey’in elini görüyorum. Yunus Bey 
buyurun. 
 
Meclis Üyesi Yunus ÇİFTÇİ: 
 
Sayın Başkanım, Başkanlık divanı ve tüm meclis üyelerini saygı ile selamlayarak 
sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkanımız takip ettikleri konulardan 
bahsettiler, bunlara bir ilave yapmak istiyorum, özellikle yurt dışı fuarlara katılmak için 
önceden satın aldığımız uçak biletleri var. Bir örnek vermek gerekirse Automechanika 
Fuarı Frankfurt’da eylül ayında düzenlenecekti 2021 yılına ertelendi ve uçak biletleri 
satın alınmış oldu, şimdi bu uçak biletleri ellerimizde kaldı, buna benzer başka fuarlar 
da var, bu mücbir sebepten dolayı uçak biletlerinin ederlerinin kesintisiz olarak iadesi 
veya açığa alınarak bir sonraki dönemde, fuarın yapılacağı dönemde kullanılmasına 
imkan sağlanmasını sadece THY değil, diğer özel hava yollarının da buna tabi 
tutulmasını dikkatinize sunmak istiyorum ve Başkanımızdan, Odalar Birliği’nden bu 
konuda çaba sarf etmelerini rica ediyorum. Teşekkür ederim.  
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkürler Yunus Bey, Başkanım notunu almıştır.  Mehmet Özdeşlik dostumuz 65 
yaş konusunda bir görüş bildirmek istiyor. Mehmet Bey buyurun. 
 
Meslek Komitesi Üyesi Mehmet ÖZDEŞLİK: 
 
Başkanım herkese saygılarımı sunuyorum. Ben Beykoz Kaymakamlığı’na seyahat 
belgesi almak için e-devlet üzerinden başvurdum ama altında siz şirket evraklarınız 
ile … bir not vardı. Ben ona istinaden gelip gidiyorum ve imza sirkülerimi, ikametgâh 
belgemi yanımda taşıyorum gösteriyorum hiçbir sıkıntı olmuyor ben bunu arkadaşlara 
iletmek istedim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Mehmet Bey anladık ve duyduk sizi, bu tabii ki sizin genç görünmenizden 
kaynaklanıyor olabilir. 
 
Meslek Komitesi Üyesi Mehmet ÖZDEŞLİK: 
 
Maske ve şapka ile çok daha rahat oluyor.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYİNOĞLU: 
  
Hayrettin abi bunu dinledi mi Başkanım. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
O da mutlaka duymuştur. Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen üyemiz var 
mı… el işareti ve yazılı olarak chat’den de görmüyorum. Chat’e başta bir şey 
gelmediğine göre izninizle Oral Hocamıza bir an önce kavuşmak için gündemin son 
maddesine geçeceğim.  
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GÜNDEMİN VI. MADDESİ  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin son maddesi gelecek toplantı tarihinin tespiti ve 
kapanıştır. Gelecek toplantımızı eğer pandemi olayında bir değişiklik oluyor ise 
Odamızda, olmuyorsa yine böyle sanal ortamda 17 Haziran 2020 yani haziran ayının 
üçüncü haftasında saat 10:00’da yapacağız. Şimdiden notlarınızı almanızı önemle 
rica ediyorum.  
 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 20 Mayıs 2020 tarih ve 26 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt 14  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
 

 
 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 
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