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2020  YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU 
 

PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 
Odamızca Yürütülen Projeler 
 
ISOKİM COVID-19’a Karşı Projesi  
 
“Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" 
kapsamında İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı “ISOKİM COVID-19’a Karşı” 
isimli projenin, Kocaeli Sanayi Odası sahipliğinde yürütülebilmesi için veriler temin edilerek, kays 
raporu hazırlanmıştır. Proje başvurusu hazırlıkları tamamlanmıştır.  
 
Sanayiye Uzman Projesi 
 
14-21 ve 28 Nisan 2020 tarihlerinde “Sanayiye Uzman Projesi” kapsamında video konferans 
toplantıları yapılmıştır. 
 
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi 
 
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin ertelenmesi ve altyapı hazırlıkları için 31 Mart 
2020 tarihinde Sempozyum Yürütme Kurulu üyeleri ile video konferans toplantısı yapılmıştır.  
 
Oda Görüşleri  
 
13 ve 22 Nisan 2020 tarihinde “Koronavirüs salgını” konusundaki Oda görüşlerimiz Kocaeli 
Milletvekilleri’ne iletilmiştir. 
 
Odamızca Hazırlanan Raporlar 
 

 Sanayi kuruluşlarının mecvut durumunu belirleme anket sonuçları raporlanmıştır. 
 

 Ekonomi ve gündeme ilişkin konu özetleri hazırlanarak Başkanlığa bilgi verilmiştir.  
 
 

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON 

 
29 Nisan 2020 tarihinde TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında “Uzaktan Stratejik Planlama 
Eğitimi”ne iştirak edilmiştir. 
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İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR VE TOPLANTILAR 

 
Pandemi nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Odamız personelinin katılmış olduğu toplantılar 
video konferans ile yapılmıştır. 
 
Nisan  ayında Yönetim Kurulu Başkanının katılmış olduğu toplantılar;  
 

 4 Nisan 2020; TOBB Yönetim Kurulu toplantısı, 
 

 6 Nisan 2020; TOBB Başkan Yardımcısı olarak sorumlu olduğu bölge Oda/Borsa başkanları 
ile toplantı, 

 

 9 Nisan 2020; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 365 Oda/borsa başkanı ile 
gerçekleştirmiş olduğu toplantı, 

 

 10 Nisan 2020; TOBB AB  Uyum Komisyonu toplantısı, 
 

 14 Nisan 2020; OSB Başkanları ile toplantı, 
 

 14 Nisan 2020; İKV Yönetim Kurulu toplantısı, 
 

 17 Nisan 2020;  TOBB Kimya Sektör Meclis toplantısı, 
 

 20 Nisan 2020;  TOBB Yönetim Kurulu toplantısı, 
 

 20 Nisan 2020; Kandıra GİOSB Müteşebbis Heyet toplantısı, 
 

 21 Nisan 2020; TOBB Başkan Yrd.olarak sorumlu olduğu bölge Oda/borsa başkanları ile 
toplantı, 

 

 23 Nisan 2020; İl Sağlık Md. Dr.Şenol Ergüney’in katılımı ile OSB Başkanları toplantısı, 
 

 29 Nisan 2020; TOBB Plastik Sektör Meclis toplantısı, 
 

 30 Nisan 2020; İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu toplantısı 
 
Nisan ayında Oda Persolenin katılmış olduğu toplantılar;  
 

 17 Nisan 2020 tarihinde TOBB Kimya Sektör Meclisi toplantısına Odamız İş Geliştirme 
Sorumlusu katıldı. 
 

 29 Nisan 2020 tarihinde TOBB Plastik ve Kauçuk Sektör Meclis toplantısı’na Odamız İş 
Geliştirme Sorumlusu katıldı. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 
Meclis Toplantısı  
 
Kocaeli Sanayi Odası Nisan ayı meclis toplantısı İl Pandemi Kurulu Başkanı ve T.C.Kocaeli Valisi 
Sayın Hüseyin AKSOY’un katılımı ile online gerçekleştirildi …  
 
Meclis Başkanı H. Tahsin Tuğrul başkanlığında, 15 Nisan 2020 tarihinde online gerçekleştirilen 
toplantının aylık faaliyet raporunun görüşülmesi maddesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu söz alarak, konuşmasına; ekonomik değerlendirmeler (mart ayı ihracat, ithalat, dış 
ticaret açığı rakamları, ülkelerle yapılan ihracat rakamları, ithalat alt kalem rakamları, Kocaeli 
Gümrüklerinden alınan mart ayı ihracat ve ithalat rakamları, şubat ayı yıllık cari denge rakamları, 
ocak-şubat ayı hizmet gelirleri, mart ayı reel efektif döviz kuru, mart ayı enflasyon verileri, şubat 
ayı sanayi üretimi rakamları, ocak ayı işsizlik oranları) ile başladı.  
 
Konuşmasının devamında salgının ekonomik boyutu ile ilgili rakamlar, pandemi nedeniyle 
üyelerle yapılan anket çalışmalarının sonuçları,  pandemi nedeniyle TOBB’a iletilen sorunlar ve 
sonuçları, TOBB’un hükümete ilettiği konular ve sonuçları ile Odamızın mart ve nisan ayı 
faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.  
 
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Başkanı ve Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy toplantıya online katılarak, korona 
virüs ile ilgili Kocaeli’ndeki bazı gelişmeleri, özellikle 
de gündemde olan ve sıkça sorulan sorularla ilgili 
yapılan  çalışmalar hakkında bilgi verdi.  
 
 
 
 

ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 
Meslek Komitesi Toplantıları 
 
2. Meslek Komitesi (Et Süt Su ve Yem Sanayi Grubu)  
 

 Covid-19 salgını hakkında görüşüldü. Ayhan Zeytinoğlu tarafından verilen bilgiye göre 
TOBB Odalara 2 tane ana sorunun bildirilmesi yönünde yazı gönderdi. Odalardan TOBB’ye 
1000 tane sorun gitti ve bu sorunları 70 taneye indirerek Cumhurbaşkanına sunuldu.  

 Destekler kapsamından çalışmaların devam ettiği belirtildi. Desteklerde en büyük sorunun 
KGF’lerin ödenmediği belirtilerek artık ödemelerin seri bir şekilde devam ettiği ve 40 
Milyar TL’nin dağıtılmaya başlandığı belirtildi. 20 Nisan pazartesi itibari ile nefes kredisinin 
başlayacağı belirtildi.  

 En önemli teşviğin kısa çalışma ödeneği olduğu belirtilerek herkesin bu kapsama girmesi 
için 450 gün kriterinin sıfırlanması yönünde görüş bildirildi. 

 Covid-19’un iş hastalığı olmaması yönünde görüş bildirildi. 

 Kobiler için nefes kredisi büyük firmalar için de KGF’nin faydalı olacağı belirtildi. 

 350 bin çalışanın İstanbul’dan Gebze’ye çalışmaya geldiği ve bu konuda bir çalışma 
yapıldığı ifade edildi. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 
Meslek Komitesi Toplantıları 
 

 İl Pandemi kurullarına görüş bildirildiği belirtildi. 

 Namet Gıda temsilcisi Özcan Albak tarafından firmanın otel, restaurant ve cateringlere 
verdikleri mallarda çok azalma olduğu fakat şarküteri ürünlerinde talebin çok arttığı ifade 
edildi. Turizm sektörünün durumu firmayı çok etkilediği ifade edildi. 

 İşyeri servislerindeki personel sayılarının yarı yarıya azaldığı bu durumun maliyetleri 
arttırdığı dile getirildi.       

 Çayırova Süt temsilcisi Tamer Patır tarafından market alışverişlerinde çok artış olduğu 
bunun da kendi üretimlerine olumlu yansıdığı belirtildi.    
 

3. Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu)  
 

 Covid-19 salgını nedeniyle yemek firmalarının üretim kapasitelerinin %70 oranında 
azaldığı yönüne görüş bildirildi. 

 Hammadde fiyatlarında çok artış olduğu dile getirildi. 

 Pişmaniyede yaşanan ihracat sıkıntısı dile getirildi. 

 Kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında görüşüldü. 
 

4. Meslek Komitesi (İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu)  
 

 İl sağlık Müdürlüğü tarafından alınan ve tebliğ edilen kararda İşyerinde 50 kişi ve üstünde 
çalıştıran firmaların 60 yaş üstü çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtilmiştir. İdari iznin 
kamuya ait olduğu, iş hukukunda idari izin kavramının olmadığı yönünde görüş bildirilerek 
bu tebliğin özel sektörde geçerli olmaması yönünde görüş bildirdi. 

 Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında üretimlere bir kısım fabrikalar 
devam ederken başta gıda fabrikaları olmak üzere bir kısım fabrikalar bazı ürün ve 
hammaddeleri çöpe atma pahasına yasağa uymaya çalıştılar. Sokağa çıkma yasağı 
önceden haber verilseydi bu kadar hammaddenin zayi olmayacağı ifade edildi. Gıda 
firmalarının burada önerisi gıda zincirinin durmaması ve tedarik zincirinin kırılmaması 
lazım, bunun için de gıda firmalarında çalışanların sokağa çıkma yasağı kapsamında 
olmaması yönünde öneri getirildi. 

 Bazı gıda firmaları tedarikçilerine kritik tedarikçi olduğuna dair yazı verdiğini böylece bu 
tedarikçilerin sokağa çıkma yasağından etkilenmediğini ve ürünlerini firmalara 
ulaştırabildiklerini belirttiler. Böyle bir yazının gıda sektörünü rahatlatabileceği ifade 
edildi. 

 Sokağa çıkma yasağından dolayı firmaların geçtiğimiz hafta sonu büyük marketlere ve 
sebze/meyve hallerine verebileceği ürünlerini ulaştıramadıkları için bir çok üründe zaiyet 
verdiğini dile getirdi. Ayrıca bu haftasonu da yapılacak olan sokağa çıkma yasağının onların 
sektörünü olumsuz etkileyeceğini; Pazar günü saat 17.00’e mallarını meyve sebze 
hallerine indirme zorunda olduklarını hallerin de gece 22.00’de açıldığını belitti. Fakat 
sokağa çıkma yasağından dolayı ne malı hale götürecek kamyon ne de malı indirecek 
elemanların çalışamayacağını dile getirdiler.   
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 
Meslek Komitesi Toplantıları 
 

 Un ve unlu mamül sektöründe %80 civarından daralma olduğunu dile getirdi. Çünkü satış 
yapılan mağazalarının %90’ı kapalı durumdalar. Şuan firmalarının üretim kapasitelerinin 
%20 olduğu bunu da donuk ürün olarak ürettiklerini dile getirdiler. Turizm sektörünün de 
salgından çok etkilendiğini dile getirerek yaz döneminde turizm sektöründeki otellere 
ürettikleri donuk ürünleri için geçtiğimiz yıllarda Mart ayında anlaşma yaptıklarını ve bu yıl 
henüz hiçbir otel zinciri ile anlaşmadıklarını dile getirdiler.    

 Pandemi nedeniyle 65+ ve kronik rahatsızlığı olanların çalışması yasaklandı, büyük firmalar 
bu çalışanların maaşlarını tam ödeyebiliyorlar fakat KOBİ’ler için bu maaş ödemesi 
firmaları zorlamaktadır.  Kronik rahatsızlığı olanlar işe girişlerde rahatsızlıklarını 
saklayabildikleri dile getirilerek firmaların form hazırlayarak imzalı beyan alarak gerekirse 
işyeri hekimine muayene ettirerek bunun önüne geçebileceği dile getirildi. 

 Kronik hastalık ile ilgili bir tanım karmaşası olduğu bunun net şekilde ifade edilerek hangi 
kusurların kronik rahatsızlık sayılabileceği belirtilmesi gerektiği dile getirildi. 

 Odadan Talep: Önümüzdeki Cuma gecesi başlanacak olan sokağa çıkma yasağında yasak 
dışında kalmak için hangi prosedürleri yerine getirip hangi makama başvurulması  gerektiği 
konusunda Odamızdan destek talep etmektedirler.  
 

5. Meslek Komitesi (Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi Grubu)  
 

 Sektörel konular ve Pandeminin sektöre etkisi hakkında görüşme yapıldı. 

 21.04.2020 Salı günü saat 14:00’de “Pandemi ile ilgili Ekonomik Desteklerin Bildirilmesi ve 
Sektör İle İlgili Bilgi Toplanması” konulu çevrimiçi Meslek Grup Toplantısı yapılması 
planlanıyor. 

6. ve 26.Meslek Komiteleri  (Ağaç ve Ağaç Ürünleri/Mobilya İmalatı Sanayi Grubu)  
 

 Covid-19 salgını nedeniyle, hafta sonları sokağa çıkma yasağı kapsamında; ısıl işlemli ahşap 
palet ve sandık üreten, ihracat yapan firmaların ısıl işlem fırınlarının her gün yandığı 
belirtilmiştir. Söz konusu ihracatçı firmaların hafta sonları yükleme yapabilmeleri için 
üretime devam etmeleri hususu ifade edilerek, istisna kapsamına alınmaları gerektiği 
belirtilmiştir.  

 
7.Meslek Komitesi  (Kağıt Ürünleri ve Matbaacılık Sanayi Grubu)  
 

 Covid-19 Salgını nedeniyle işyerlerinde alınan uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. 

 Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası üretimin durması sonrasında 
bu hafta sonu için üretimle ilgili belirsizliğin yarattığı tedirginlik vurgulandı. 

 Döviz kurlarıyla ilgili sanayiciye acil destek olunmasının önemi vurgulandı. 

 İhracat ağırlıklı çalışan firmaların avantajlı durumunun bu dönemde dezavantaja döndüğü 
belirtildi. Çünkü malı pazarlamak, montajlamak ve ihraç edebilmek için dünyanın birçok 
ülkesindeki sokağa çıkma yasağı engeli ile karşılaşıldığı hatırlatıldı. 

 Önümüzdeki dönemde Biyoteknoloji’nin öneminin bir kez daha ortaya çıkacağı vurgulandı. 

 Bu salgın dönemi ve sonrasında virüs koşullarında yaşamaya alışılması, günlük ve haftalık 
gelişmelere uygun pozisyon alınabilmesi ile oluşmaya başlayan yenidünya düzeninde 
ayakta kalmanın mümkün olabileceği belirtildi 
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8. Meslek Komitesi (Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu)  
 

 Korona Virüsü salgını tüm sektörleri olduğu gibi Akaryakıt ve Madeni Yağ Sektörlerini de 
maalesef olumsuz etkilemiş olup sektörde faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerinin 
devamlılığı için  ihtiyaç duydulan ekonomik önlemler aşağıda yer almaktadır. Belirtilen 
önlemler için Yönetim Kurulu kararıyla görüş oluşturularak gerekli mercilere iletilmesi 
yönünde görüş birliğine varılmıştır. 

 Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ne Akaryakıt ve Madeni Yağ Sektörlerinin Dahil Edilmesi; 
Önemi ve kilit rolüne karşılık, hükümetimiz tarafından Korona Virüsle mücadele 
kapsamında açıklanan ekonomik pakette sektörlerimize yer verilmemesi üzüntüyle 
karşılanmıştır. Açıktır ki içinden geçtiğimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm sektörleri ve 
bireyleri etkileyen süreç, bizleri de çok olumsuz etkilemiştir. Bu durum ve sektörlerimizin 
önemi dikkate alınarak “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamına Akaryakıt ve Madeni 
Yağ Sektörleri de kritik sektörler olarak tüm paydaşları ile dahil edilmelidir. 

 Akaryakıt ve Madeni Yağ Sektörlerinin 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamına 
Alınması 
518 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen mükellef gruplarına, aşağıda NACE Kodları 
verilen Akaryakıt ve Madeni yağ sektörlerinin de dahil edilmesi önem arz etmektedir. 

 Rafinaj Sektörü: 19.20.15 -Petrol türevi yakıtların,  petrol gazları ve diğer hidrokarbonların 
imalatı  

 Akaryakıt Sektörü: 46.71.01 - Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham 
petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) 

 Madeni Yağlar Sektörü: 19.20.16 - Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) 
              imalatı (gres yağı dahil) 
               Ayrıca dağıtım şirketlerinin bünyesinde bulunan diğer NACE Kodları: 
 49.41.09 - Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal 

ürünler vb.) 
 52.10.04 - Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk 

faaliyetleri 

 İthalatta Ertelenmiş Vergi Uygulaması; Gümrük mevzuatına “Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü” (YYS) belgesi özelinde eklenen ancak uygulaması ertelenen, ithalatta işlem 
anında ödenen vergilerin (Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Ek 
Mali Yükümlülük vb) teminata bağlanmak suretiyle sonradan ödenmesi uygulamasının 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)” ve “Onaylanmış Kişi Statü (OKS)” belge sahipleri 
için hemen uygulamaya alınması. 

 Götürü Teminat Uygulaması; Akaryakıt, Madeni yağ ve katkı kategorilerinde 2013 yılına 
kadar uygulanan ÖTV’nin götürü teminata bağlanması uygulamasına, gerekli tedbirler 
alınarak tekrar geçilmesi. Daha önce 10 Milyon € olan götürü teminat tutarının 20 Milyon 
€’ya çıkartılarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) ve Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) 
belge sahiplerine bu imkanın sağlanması çok yararlı olacaktır. Bu kapsamda gümrük 
teminat masrafları da azaltılmalıdır. 

 İhracatta Kambiyo Takibinin Yıl Sonuna Kadar Kaldırılması; 2008 yılında kaldırılan ancak 
2018 yılında tekrar uygulamaya alınan ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde TR’ye 
getirilme zorunluluğunun 2020 yılı için tekrar kaldırılması. Böylelikle son gelişmeler 
kapsamında gerek havacılık ve denizcilik sektöründe gerek global anlamda yaşanan kriz  
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Meslek Komitesi Toplantıları 

 
ortamı nedeniyle bedellerin tahsil edilememesi sonucunda gündeme gelebilecek cezaların 
ve ilave iş yükünün önlenmesi sağlanacaktır. 

 İhraç Kayıtlı Yakıt Alımlarına Ek Süre Tanınması; İhraç kayıtlı yakıt alımlarında mücbir 
sebep ve beklenmedik durumlar nedeniyle 3 aya kadar ek süre verilebilmekte ancak ikinci 
bir ek sürenin verilmesine imkan bulunmamaktadır. Ek süre talep edilmesine rağmen 
salgın nedeniyle ülkelere yapılan seyahatlerde yaşanan sıkıntılar, havacılık sektörünü de 
çok olumsuz etkilemiştir. 3 Aylık ek süreye rağmen satışı yapılamayan ihraç kayıtlı 
akaryakıt alımları için 3 aylık süre dışında ikinci bir ilave süre alınabilmesine imkan 
tanımaya yönelik bir düzenleme yapılması çok yararlı olacak, sonradan ortaya çıkacak 
sorunların önüne geçecektir. 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri ve Ödemelerinin Ertelenmesi; 23 Mart 2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel 
Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile 2020 yılında 
GEKAP bedellerinin 6 aylık dönemler halinde alınacağına yönelik düzenleme yapılmıştır. 
Yaşanan süreç ve satışlardaki düşüşler dikkate alınarak, Madeni Yağ Sektöründe GEKAP 
ödemeleri 2021 yılı başına ötelenmelidir. 

 Madeni Yağ Sektörü Orta büyüklükteki KOBİ’ler; Bu şirketlerde üretim kapasitesi %40- 
45’lere kadar düşmüştür. KOSGEB, Varlık Fonu, KGF gibi kurumlar ve finansal piyasalar 
üzerinden üretim ve istihdamı destekleyecek önlemler ivedilikle alınmalıdır. 

 Sokağa Çıkma Kısıtlamaları; Sokağa çıkma kısıtlamalarında muafiyet olarak 
"Doğalgaz,elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve 
işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)" tanımı yapılmıştır. Bu tanım 
içerisinde Akaryakıt ve Madeni Yağ sektörü ve tesislerinin açıkça yazılmış olmaması 
uygulamada sorunlar yaratabilmektedir. Akaryakıt sektörünün günlük hayatımızdaki rolü 
ve önemi malum olmakla birlikte, madeni yağ üretim tesisleri ülkemiz için stratejik öneme 
sahip olan Petrol üretim, TUPRAS, TPAO gibi, PETKİM, Çimento Sanayi, Enerji Santralleri, 
Demir Çelik, Gıda üretim tesisleri, Tarım işletmeleri, Cam sanayi gibi kritik noktalara ve 
birçok ülkeye ihraç edilmek üzere Madeni Yağ üretimini ve sevkiyatını bu süreçte de 
devam ettirmektedir. Bu itibarla gerek sokağa çıkma kısıtlamaları gerek benzer diğer 
genelge ve resmi duyurularda Akaryakıt Dağıtım ve Madeni Yağ Sektörlerinin de kritik 
sektörler olarak açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. 

 Gümrüklerde kullanılan teminat mektupları; Firmaların kredi limitlerinin açılabilmesi için 
gümrüklerde kullanılan teminat mektuplarının tamamen kalkması yada 1 yıl aranmaması. 
 

9. 10. Meslek Komiteleri  (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu)  
 

 Koronavirüs salgını nedeni ile yaşanan güncel sorunlar konusunda görüşüldü. Bunlar; 
 Tüm Komite üyeleri tarafından firmalarında aldıkları önemler konusunda bilgi aktarıldı.  
 İşletmelerde ciddi bir maske tüketimi var. Maske satışı yasaklandığı için maske tedariği 

konusunda sorunlar yaşanıyor. Bizimköy’ün bu konuda üretime başladığı bilgisi 
paylaşıldı. Bu üretim konusunda Komite Üyeleri bilgi talep ediyor.  

 “Firmada koronavirüs vakası meydana gelmesi durumunda bu iş kazası olarak 
değerlendirilir mi?” konusu tartışıldı. İş kazası olarak değerlendirilmeyeceği yönünde 
görüş bildirildi. 
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 İşletmelerde koronavirüs vakası meydana gelmesi durumunda bu konuyla ilgili 
uygulama prosedürü net değil. Sadece vardiya mı karantinaya alınacak, yoksa tüm 
çalışanlar mı alınacak? (Pandemi İl Kurulu tarafından yeni yayınlanan tedbirlerde bu 
konuya açıklama getirilmiş) 

 Lojistik konusunda (gümrüklerde) gecikme sorunları yaşanıyor. 
 İstanbul-Kocaeli arasındaki personel servislerinin ulaşımı konusunda sorunlar 

yaşanıyor. Servisler fabrikalara 2,5-3 saat geç ulaşıyor. Kontrol noktasının Hereke’ye 
çekilmesi ile ilgili bir talebin olduğu ama bunun şuan uygulanmadığı bilgisi paylaşıldı.  

 Çalışmaya devam etmesi önemli olan kritik sektörler belirlenirken; bu dönemde kritik 
önem taşıyan ilaç, medikal, hijyen malzemeleri, gıda gibi sektörlerin tedarikçi 
konumundaki 20-22 ile başlayan NACE Kodu ile üretim yapan sektörlerin de dahil 
edilmesi (alt sektörlerin de dahil edilmesi) talep edildi. 

 Önümüzdeki dönemde firmalara Hıfzısıhha Kurulları tarafından korona konusunda 
alması gereken önlemleri alıp almadığı ile ilgili denetimlerin başlayabileceği konusunda 
bilgi paylaşıldı. Aldıkları önlemlerin yeterli olması durumunda çalışmaya devam 
etmesine izin verilebilir.  

 “Büyük Endüstriyel Kazalarla ilgili Hazırlanacak Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği” taslağı ile 
ilgili görüşüldü. Bu tebliğin şuan uygulanamayacağı kararı verildi. 

 GEKAP Yönetmeliği konusunda görüşüldü. Söz konusu yönetmelik kapsamında verilecek 
beyan 2020 yılında altı aylık periyotlarda, daha sonraki aylarda 3 aylık periyotlarda beyan 
edilmeye başlayacak. Bu yönetmelik konusunda yaşanan sorunlar ile ilgili Bakanlık 
tarafından bir çalışma grubu oluşturulması kararı alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu kurul 
tarafından; Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ile arasındaki farkların ortaya koyulması, tehlikeli-
tehlikesiz atık ayrımı ortadan kaldırılması, ihracat ile ilgili sorunun giderilmesi ile ilgili 
çalışma yapılması bekleniyor.   

 Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu’nun salgın nedeni ile Haziran ayında 
yapılamayacağı bilgisi paylaşıldı. Sempozyum Yürütme Kurulu ve KSO Yönetim Kurulu 
tarafından 17-18 Kasım 2020 tarihine ertelenmesi kararı alındığı bilgisi paylaşıldı. 

 
11. Meslek Komitesi  (Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu)  
 
Tüm Dünya’yı etkisi altına almış olan Covid-19’un komite üyelerimizle sektörümüzdeki etkileri 
değerlendirildi. 

 Nisan ayında Sağlık ve Kimya sektörünün analizi konuşuldu. Nisan ayında; 
 İlaç sektöründe Ecza Depolarının cirolarının 40% düştüğü 
 Özel hastanelerin islerinin 80% oranında azaldığı 
 Bazı kimya sektöründeki firmaların cirolarının 70%’ler oranında düştüğü tespit edildi. 

 Genel tüm komitemizdeki firmalarımızın sorunları konuşuldu. Firmalarımızın ana 
sorunlarını; 
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 Talebin düşmesiyle satışların dramatik ölçüde durması 
 Talebin düşmesiyle ihracatların düşmesi 
 Artan Döviz Kurları 
 Artan Nakliye Maliyetleri 
 Covid-19 nedeniyle eleman kaybı:  Kronik hastalıkları sebebiyle çalıştırılamayan 

elemanlar, Covid-19’dan etkilenen elemanlar 
 Üretim tesislerine Hammaddelerin zamanında gelememesi olarak sıralayabiliriz. 

 Covid-19’un etkilerinin maalesef 2020 yılının tamamında devam edeceğinde hem fikir 
olundu. 
 

13. Meslek Komitesi  (Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu)  
 

 Kısa Çalışma ödeneğinden  60 gün hizmet akdine tabi olup, son üç yıl içerisinde en az 450 
gün prim ödemiş olanlar yararlanmaktadır.  Sanayicilerimizde bu şartları yerine 
getiremeyen personeller bulunmaktadır. Kısa çalışma ödeneği şartlarının tüm personeli 
kapsayacak şekilde olması hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi. 

 Geçmiş yıllarda yaşanan Domuz Gribi salgını iş kazası olarak değerlendirilmiş ve yargı 
tarafından da onanmıştır. Covid 19 salgını İş Kazası olarak değerlendirilmesi firmalara ciddi 
yükler getirebilir.  Sanayicilerimizin bu durum ile karşılaşmaması için gerekli önlemlerin 
ilgili kurumlar nezdinde alınması hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar 
verildi. 

 Sanayicilerimizin işe Devam kredisi başvurularındaki süreç uzun sürüyor ve sanayicilerimiz 
henüz bu kredileri kullanamıyor. Bu kredilerin kullanımındaki yaşanan sorunların çözümü 
hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi. 

 Sanayicilerimizdeki çalışanlara ücretsiz Covid 19 testi yapılması ve bu testi ücretinin TOBB 
tarafından ödenmesi hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi. 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çalışmaktan Kaçınma Hakkı” başlıklı 13. 
Maddesindeki başvuru yerinin Covid 19 salgını geçene kadar İl Pandemi kurulu olması 
hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi. 

 Kısa dönem çalışma ödeneği başvuruları sonuçlarının alınması zaman almakta bu durum 
ise sanayicilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Kısa dönem çalışma ödeneği 
başvurularının hızlı sonuçlandırılması hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar 
verildi. 

 
17. Meslek Komitesi  (Metal Yapı Sanayi Grubu)  
 

 Sokağa çıkmaları ve işyerinde çalışmaları devlet tarafından yasaklanmış olan Kronik 
rahatsızlığı bulunanlar ve 65 yaş üstü olan çalışanların ücretleri ile ilgili nasıl bir düzenleme 
olacağı örneğin doktor raporu uygulanarak maaşlarının SGK tarafından karşılanması gibi 
bir çalışma mevcut mudur? 

 Devlet tarafından açıklanan teşviklerin sahada uygulanması aşamasında çeşitli zorluklarla 
karşılanmaktadır; 

 Oda Metal Komitesinde yer alan Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren Sami Soybaş 
Demir Çelik ve Haddecilik firmasının mücbir sebep başvurusu vergi dairesi tarafından ilgili 
sektörlerde faaliyet göstermediği gerekçesi ile reddedilmiştir. 
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 Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ilgili olarak çalışma gün ve saatlerinin ayarlanması ve 
ilgili izinlerin alınması hususunda yaşanan sorunlar 

 Özellikle kobilerin bankalarla yaşadığı kredi ve KGF ile ilgili sorunları 

 Şehirlerarası ulaşımda kontrollerin yoğunluğundan dolayı yaşanan zaman kayıpları 
 

 Yukarıda bahsi geçen ve burada yer almayan birçok sorunun çözümü noktasında komite 
olarak çözüm önerimiz; 

 Bilim Kurulu ayarında karar alabilecek nitelikte bir Sanayi Kurulu oluşturulması 
 KSO çatısı altında profesyonellerden oluşan çözüm odaklı, mevzuata hakim ve sorunların 

kayıtlarını alacak ve direkt muhatapları ile görüşerek çözebilecek etkinlikte ve nitelikte bir 
masa oluşturulması 
 

18. Meslek Komitesi  (Demir Dışı Metaller Sanayi Grubu)  
 

 Maske dağıtımı Devlet Malzeme Ofisinden yapılacağı bilgisi verildi. 

 GTÜ bünyesinde kurulan Covid Test merkezi hakkında bilgi verildi. 

 Sokağa çıkma yasağı çerçevesinde çalışmak isteyen firmaların, Kaymakamlıklara izin almak 
için değil, bilgi vermek için müracaat etmesi gerektiği hakkında bilgi verildi.  

 Mücbir sebep konusu hakkında bilgi verildi. 

 Covid 19 iş kazası sayılır mı? Pandemi olayının iş kazası sayılmaması ile ilgili çalışmaların 
sürdüğü bilgisi verildi. 

 Covid 19 ile ilgili Odada komisyon kuruldu. Sorunları, bize bildirebileceklerini, biz de ilgili 
makamlara iletebileceğimiz bilgisi verildi. 

 2 Mayıs Cumartesi gün saat 16:00’da Meslek Komitesi Ortak Toplantısı hk bilgi verildi. 

 TOBB Etü Rektörü Güven Sak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Zoom üzerinden 
yapılacak toplantıya katılacak.  

 İthalatta, gümrüklerde Nisan’ın son haftası itibariyle yaşanmaya başlanan problemler 
hakkında bilgi verildi. (Sarı hattan, kırmız hatta düşürme, kimyanede yaşanan bekleme 
süreleri vb.) 

 
19. Meslek Komitesi  (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu)  
 

 COVİD 19 konusunda Sanayicilerimizin mevcut uygulamaları (çalışma durumu, korunma 
tedbirleri vb.) bilgi verildi. 

 Maske temini konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi. MESS üzerinden maske 
temininin mümkün olduğu belirtildi. 

 Siperlik yapımı/temini konusunda bilgi verildi. 

 Piyasadan alınan dezenfeksiyon hizmetlerinde yaşanan sorunlardan bahsedildi. Firmalarca 
uygulanabilecek yöntemlerden bahsedildi. 
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23. Meslek Komitesi  (Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu)  
 

 Sanayiye Uzman Projesi web sitesinde (www.sanayiyeuzman.com) düzeltilmesi gereken 
başlık ve tanımlar hakkında görüşüldü. 

 Sanayiye Uzman Projesi için başvuru yapacak olan Uzman Mühendisler ile yapılacak olan 
sözleşme taslağı hakkında görüşüldü.  

 23. Meslek Komitesi Grup toplantısını video konferans ile yapılması ve daha sonra 30. 
Meslek Komitesi içinde aynı toplantının yapılması için görüşüldü. 

 Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube aracılığıyla belirli sektörlerde çalışmış olan 
emekli mühendisler ile video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı. Proje hakkında bilgi 
verildi ve potansiyel emekli adaylarının projeye bakış açıları ve tanıtımı hakkında 
görüşüldü. 

 Üye olacak İşletme ve Uzman ların web sitesine girişlerinde yol gösterici olması amacıyla 
prosedür yazılması ve daha kolay erişim sağlanması görüşüldü. 

 Portala girişlerde Test üyeliği hakkında görüşüldü ve daha sonra alınacak ücret konuşuldu.  
 
24. ve 36. Meslek Komiteleri ( Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri / Motorlu 
Taşıt ve Diğer Aksesuar Ürünleri Sanayi Grupları)  
 

 Ticari araçların satışının durdurulması süreci hk.da görüşüldü. Ulaştırma Bakanlığının 
sehven yazdığı bir metin nedeni ile ortaya çıktığı ve düzeltildiği anlatıldı. Amaç araç 
tescillerindeki ofis yığılmalarının önüne geçmekti. 

 OSB’lerde salgın nedeni ile üretimini durduran firmaların Elektrik&Doğalgaz dağıtım 
bedelleri ile ilgili bir destek uygulamanın OSBÜK nezdinde geliştirilmesi gerektiği 
görüşüldü. 

 OSB’lerin salgın nedeni ile kapalı şirketlerden kira muafiyetleri hakkında Odamız 
tarafından ÖSBÜK’e görüş bildirilerek bir tavsiye kararı oluşturulması için Yönetim 
Kurulumuzun bilgisine sunarız. 

 Kocaeli – İstanbul arası Personel servislerinde sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü sosyal mesafeye 
uygun yarı kapasite ile taşıma yapıldığından; araç ihtiyacı arttı. Geçici geliştirilen çözüm 
çerçevesinde Valilik izni ile servis firmaları filolarına yeni araç ekleyebiliyorlar. Bu 
yöntemin daha kullanışla olması adına kullanılan yeni araçlar için plaka sınırlaması ortadan 
kaldırılmalı. Ayrıca hali hazırda atıl vaziyette kalan okul servis araçları ve şehirler arası 
yolculuk otobüsleri bu amaca hizmet edebilir. 

 Düşük kapasite maliyeti arttırırken ayrıca genel giderde a)eldiven, maske (Günde işçi 
başına 5 adet), servis masrafları ikiye katlanmış. Servis yarı insanla(koruyucu mesafe) 
gidince 2 misli araç ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

 Kocaeli – İstanbul arası geçişler büyük sıkıntı olmakta, Orhanlı çevirmesi trafikte büyük 
hezimet oluşturmaktadır. Bu anlamda Kocaeli ve İstanbul ’un birbirine geçmiş sanayi 
bölgelerinden dolayı şehirlerarası geçiş serbest olsun veya en azından Kocaeli denetim 
noktası Dilovası’na taşınmalı. Konu girişimlerde bulunulması adına Yönetim Kurulumuzun 
bilgisine sunarız. 

 
 
 
 

http://www.sanayiyeuzman.com/
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 Pandeminin mevsimsel bir olay gibi düşünülüp kısa vadede normal hayata keskin bir geçiş 
olabileceği algısı hatalıdır. Önümüzdeki en az 6-8 ay mücadele ve önlemler ile 
geçireceğimiz açıktır. Kısacası bizler salgın ortamında da çalışmayı öğrenmeliyiz. Elbette 
tüm tedbirler alınarak ve gerekirse kısmi randımanlar ile ama mutlaka işimize devam 
etmeliyiz. 

 Bu hafta tekrar çalışmaya başlayan Anadolu ISUZU, sendika işbirliği ile aldığı önlem ve 
denetleyici personel uygulamaları hakkında bilgi verdi. Maske ihtiyacı önemini koruyor; 
basit bir hesapla bir işçi günde en az 5 maske değiştiriyor. 

 Pazardaki talep %25 seviyesinde düştüğü görülmektedir. Avrupa’daki pazarlarda da aynı 
sıkıntılı grafikler görülmekte. Türkiye’de ise talep henüz daha diri. Ancak sürekli şartlar 
değişiyor. Çünkü bilinmezin yönetilmeye çalışıldığı vurgulandı. 

 Bu atmosferde en erken temmuzda toparlanma başlar. Mayıs ortası açılmalar az işçiyle 
başlar. Sonuç; geçen senenin %20-%25 eksiğine bu yılı kapatırsak başarılı oluruz. 

 Bu süreçte bilimin rehberliğinde; tıpkı “sağlık bilim kurulu” gibi “Ekonomi bilim kurulu” da 
oluşturulabileceği görüşü TAYSAD’da ortaya atıldı. Bulunduğumuz koşullarda bu fikir 
anlamlı bulundu. Konu ilgili Oda Komisyonu ve TOBB nezdinde değerlendirilmek üzere 
Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunarız. Ayrıca konu OSD ve TAYSAD tarafından da 
sahiplenilmeli. 

 Ülkenin döviz rezervleri artırılmalı Dünya bankası ile bir antlaşma sağlanabilir. Tutarlı bir 
ekonomik düzeye kendimiz taşımazsak üretim yapmak ülkede daha sıkıntılı bir hal alacak. 
Doların artışı hem yurtdışı hem yurt içinden tedarik edilen hammadde maliyetlerini 
artırmaktadır. 

 Ragıp Tunalılar ve Mustafa Böyet yurt dışı yatırımları hakkında ve salgın halindeki 
portföyleri hakkında bilgi verdiler. 

 Almanya örneği hakkında görüşüldü. Tek kısıtlama sokakta 2 kişiden fazla yan yana 
gelinmemesi ve alışveriş mekânlarına seyrek girilmesi kuralı var. Bunun dışında seyahat 
yâda işe gidip-gelmelerde bir kısıtlama yok. Türkiye’ de ise 65 yaş üstü için işe gidip gelme 
kısıtlamasının kaldırılmalı. Özellikle yönetici pozisyonundaki kişiler için bir girişimde 
bulunulması hakkında Oda Yönetim Kurulumuzun girişimlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. 

 
25. Meslek Komitesi  (Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)  
 

 Mevcut Korona Virüs (covid-19) salgını nedeniyle toplantı video konferans yöntemiyle 
yapıldı. 

 Toplantıda gündem Virsüs salgını karşısında alınacak önlemler ve yapılacaklar oldu. 

 İşletmelerde ekibin motivasyonunun sağlanması için yapılan ve yapılması gereken 
tedbirler konuşuldu.  

 Korona virüse karşı alınan hijyen tedbirleri görüşüldü. 

 Mevcut durumda oluşan kriz ortamında yapılan tasarruf tedbirleri hakkında görüşüldü. 

 Markalardan istenecek talepler görüşüldü. 

 Hükümetten istenecek talepler görüşüldü. 
 Prim ödemelerinde destek, 
 Çalışan ödemelerinde destek 
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 ÖTV desteği 
 Ötelenen KDV. nin 12 eşit taksitte ödenmesi 
 Halka yapılacak destekler 
 KGF’nin borç yapılanmasına imkan vermesi 

 Çalışan sayılarında alınan tasarruf ve tedbirler görüşüldü. 

 Korona Virüs (covid-19) Pandemisi sürecinde verilen kısa çalışma ödeneğine Komite 
üyelerince başvuru yapıldı ve bu ödenekten yararlanıldı. 

 Plazalar ve çalışanların yaptığı işler bütün işletmeleri kapsayacak şekilde değerlendirilmesi 
yöntemiyle genel performansların görülmesi konusu konuşuldu. 

  Pandemi süreci sonrasında maliyetlerin gözden geçirilip ortak hareket edilmesi 
yöntemiyle maliyetlerin azaltılması konusu görüşüldü. 

 OYDER Panel toplantısındaki Pandemi Sürecinde Otomotiv Yetkili satıcısı olmak konusu 
değerlendirildi. 

 SGK tarafından verilen teşviklere ulaşılması çok zor olduğundan bu teşviklere daha kolay 
ulaşılması ve ve sistemin daha anlaşılır olması için ilgili yönetmelikte değişiklik talep 
edilmesi. (YK ya sunulması talep edildi.) 

 
33.Meslek Komitesi (Metal Döküm Sanayi Grubu) 
 

 Elektrik fiyatlarında Nisan ayında özellikle YEKDEM kalemi kaynaklı ciddi bir artış 
bulunmaktadır. Bu zorlu salgın sürecinde adeta faaliyet göstermeye devam eden firmalar 
cezalandırılmaktadır. Bu konuda acil bir düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır.  

 Firmalar birikmiş KDV iadelerini almakta zorlanıyor. Nakdin bu kadar önemli bir hale 
geldiği mevcut ortamda KDV iadelerinin ödemelerinin hızlandırılması çok önemli bir 
husustur. 

 SGK'lı çalışanlara maske dağıtımının çalıştıkları firmalarca yapılması ve firmaların da bu 
maskeleri bulundukları il ya da ilçenin valilik ya da kaymakamlıklarından temini kararı 
sonrasında firmalar valilik ve kaymakamlıklara yaptıkları başvurulara cevap 
alamamaktadır. Bu sürecin hızlandırılma ihtiyacı bulunmaktadır.   
 

35.Meslek Komitesi (Şekillendirilmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu) 
 

 Demir-Çelik Sektöründe artan aşağı yönlü fiyat hareketleri sebebiyle stoklu çalışan 
firmalarda ciddi anlamda zararlar oluştuğu 

 Sektörde ciddi bir Pazar sıkıntısı yaşandığı, özellikle çek cezalarının kaldırılması vb. 
konuların tahsilatları daha sıkıntılı hale getirdiği 

 Alacak sigortasının acilen gündeme getirilmesi gerektiği 

 Alacak sigortasının büyük firmalara karşı riskleri karşıladığı, ancak büyük firmalarda zaten 
sıkıntı yaşanmadığı, sıkıntının ufak firmalardan tahsilatlarda yaşandığı ancak alacak 
sigortasının bu firmaları kapsamadığı 

 2018 yılından beri ciddi anlamda Pazar kaybı yaşandığı, ana üreticilerin Kobilerin pazarına 
da el attığı ve Kobilerin buyük firmalarla rekabet şansı olmadığı 

 Tahsilâtların Paynet ödeme sistemi yapılabildiği bu sistem hakkında yunus bey tarafından 
komiteye bilgi paylaşılmasına karar verildi. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 

 
 
 
 
İcra Kurulu Toplantısı 
21.04.2020 
 
 
 
 
 

 
Kocaeli Genç  Girişimciler Kurulu 

 
 
 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu İl 
Başkanları’nın online düzenlenen 
toplantısına Kocaeli GGK Başkanı Tufan 
Şahinkesen katılım gösterdi. 

 
 
 
 

 
 
 

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu nisan ayı 
İcra Kurulu toplantısı online olarak 
gerçekleştirildi. Toplantıda Covid-19 
pandemisi sebebiyle sektörel olarak 
yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 
İhtisas Komisyonları 
 
COVID– 19 Komisyonu 
 
22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen komisyon 
toplantısında,  Komisyon Başkanlığına meclis üyesi 
Tekin Urhan seçilmiştir. Toplantıda komisyonun 
çalışma metedolojisi ve toplantı takvimi belirlenerek, 
virüs nedeniyle yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 
görüşülmüştür. 

 
29 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci 
toplantıda; *Kocaaeli ilindeki vaka istatistikleri 
*Koronavirüsün iş kazası olarak değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği, *65 yaş ve üstü işadamları, 
yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin 
sokağa çıkma yasağı ile ilgili karşılaştıkları sıkıntılar, 
*Servis otobüslerinde %50 kapasite ile çalışılması 

şartının ileride yaratacağı sıkıntılar, *Şehir giriş ve çıkışlarında yapılan kontrollerde yaşanan 
sorunlar,  *İşçilere verilen sağlık raporları, *Forsmajör belgesi, kira sözleşmesi, karşılıksız çekler,iş 
bırakma konusunda hazırlanan hukuki görüşler, *Geçici işçi sözleşmeleri, *Sanayiciler ile ilgili 
kurum yönecilerenin buluşturulduğu webinar düzenlenmesi, *Komisyon kararlarının web sayfası 
üzerinden paylaşılması, * KSO öncülüğünde GTÜ bünyesinde oluşturulan test merkezi, *Maske 
tedariği ile ilgili yeni gelişmeler, konuları görüşülerek, bilgi ve görüş alış verişinde bulunuldu. 
 
İhtisas Komisyonları 
 
Sanayi ve Djiital Dönüşüm Komisyonu 

 
Sanayi ve Dijital Dönüşüm Komisyonu toplantısı 22 
Nisan tarihinde zoom üzerinde online olarak 
gerçekleştirdiği toplantısında; Dijital dönüşümde yalın 
üretimin öneminden bahsedilirek, dijital check-up ve 
kültürel dönüşüm konuları üzerine üyeler görüş 
bildirdi. Sayın Mehmet Özdeşlik dijital dönüşümün 6 
ana başlıkta olması üzerine katıldığı bir toplantının 
notlarını paylaştı.  

Sayın Mehmet Yılmaz, Henkel firmasının dijital dönüşüm aşamaları hakkında bilgi vererek 
tecrübelerini paylaştı.  
 
Sayın Çınar Uusoy, devlet destekli ar-ge proje tecrübelerinden bahsederken diğer üyelerin 
katkıları ile teşvik ve yatırım sistemi üzerine bir çalışma yapılıp, Kocaeli Sanayi Odası katkısıyla ilgili 
bakanlık ve kurumlara iletilebileceği konuşuldu. Ayrıca Ar-Ge projelerinde verilen devlet 
destekleri için doğrudan teşvikin yanı sıra kredi için teminat desteği verilebileceği önerisi iletildi.   
 
Sayın Hasan Şerefhan’ın önerisi üzerine dijital dönüşüm ile çevre komisyonu ortak bir toplantı 
planlanması ve bu toplantıda özellikle sanayide kullanılan su tüketimi üzerine olabileceği belirtildi.  
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ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ 
 
Haftalık Oda Gazetası  
Odamız programlarının  haftalık olarak yer aldığı “Oda Gazetası”  hazırlanarak,  Yönetim Kurulu 
üyeleri, tüm personel ve ilgili kişilerle paylaşılmıştır. 
 
KSO Odavizyon Dergisi  
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 163.  sayısında gündemdeki konulara yer verilerek 
Mart-Nisan  ayı faaliyetlerimizden 15 adet görsel, 11  adet yazılı bilgi gönderilmiş olup, 1 adet 
üyemizin röportojı yayınlanmıştır. Ayrıca 4 bin adet derginin dağıtımı Türkiye genelinde 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Aylık Servis Faaliyetleri  
Odamız çalışmalarının aylık olarak yer aldığı “Aylık Servis Faaliyetleri” kitapçığı hazırlanarak Meclis 
Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ile paylaşılmış olup, ayrıca Odamız web sayfasında 
yayınlanmıştır. 
 
Basına Gönderilen Bültenler  
 
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Nisan ayında 5 adet basın bülteni 
yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup, özetleri aşağıda sunulmuştur. 
 

Konusu Tarihi 

Dış Ticaret 02.04.2020 

Enflasyon 03.04.2020 

KSO, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, sağlık 
çalışanlarına maske üretimi başlattı 

08.04.2020 

İşsizlik oranı 10.04.2020 

Sanayi üretim endeksi 13.04.2020 

Cari Denge 13.04.2020 

Bütçe 15.04.2020 

Kapasite Kullanım Oranı 24.04.2020 

TOBB Nefes Kredisi 27.04.2020 
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ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ 
 
Nisan Ayı Odamız Sosyal Ağlarına Haber Girişleri  
Nisan ayında Odamız  facebook  sayfasına  85 adet, Odamız twitter hesabına  115 adet, instagram 
hesabına 87 adet haber girişi yapılmıştır. 
 
Odamız nisan ayında 349 defa internet haberlerinde yer almıştır. 
 
Web Sayfası   
Nisan ayında web sayfasında 81 duyuru, 14 haber girişi yapılmış olup, Web sayfamız 9.971 kez 
ziyaret edilmiştir. (Toplam Ziyaret sayısı  : 930.915) 

 
Basında KSO  
Odamız hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiştir ve 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmıştır. 
 
Odamız nisan ayında 15 kez ulusal, 47  kez  yerel  olmak üzere  toplam 62 kez yazılı basında yer 
almıştır.   
 

ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ 

 
Ulusal Yazılı Basın Görünürlülük Raporu : 
 

TARİH BASIN KURULUŞU KONU 

17.04.2020 Aydınlık KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sert Fren Yaptık Ama… 

21.04.2020 Cumhuriyet Düşük Faizli Finansmana İhtiyaç Var 

1.04.2020 Dünya Kocaeli'de 10 bin Firma Kısa Çalımaya Başvurdu 

9.04.2020 Dünya Kocaeli'de COVİD-19 günleri 

10.04.2020 Dünya KSO Günde 4 Bin Maske Üretecek 

13.04.2020 Dünya Sanayici Üretim İçin Korona Testi İstiyor 

21.04.2020 Dünya 
İKV Başkanı Zeytinoğlu: Uzun Vadeli ve Düşk Faizli Finansmana 
İhtiyaç Var 

30.04.2020 Dünya Odalar Üyelerine Nefes Kredisini Kullanın Çağrısı Yapıyor 

6.04.2020 Hürses Ya Birlikte Krizden Çıkacaklar Ya Çıkamayacaklar 

12.04.2020 Hürses KSO Başkanı İşsizlik Rakamlarını Değerlendirdi 

27.04.2020 Hürses İKV: Düşük Faizli Finansmana İhtiyaç Var 

13.04.2020 Posta Salgınla Mücadeleye Engellilerden Destek 

27.04.2020 Sabah Günde 1000 İşçiye test 

27.04.2020 Sabah Adım Adım Yükselir 

14.04.2020 Türkiye'de Yeniçağ Otomotiv Üretimi Martta Geriledi 
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ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Görsel Basın 
Nisan ayında Odamız 1 kez ulusal, 1 kez yerel TV kanallarında 
yer almıştır. 
 

         
 
 
 

 
 
 
 

İÇ  HİZMETLER ÇALIŞMALARI 
 
Gelen-Giden Evrak ile Gönderilen Posta-Kargo Görünümü  
 
01-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Merkez, Çayırova, Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin gelen 
ve giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir. 
 

 Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam 

Gelen Evrak 216 132 37 43 428 

Giden Evrak 288 94 57 70 509 

 

 
 
 
 

2019 Nisan 2020 Mart 2020 Nisan

Adet 617 631 428

0

100

200

300

400

500

600

700

GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)

2019 Nisan 2020 Mart 2020 Nisan

Adet 1007 945 509

0

200

400

600

800

1000

1200

GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)

HABER KANALI HABER SAYISI 

Bloomberg HT 1 
TV 41 1 

84
78

112

47

14
9 10

15

0

20

40

60

80

100

120

OCAK ŞUBAT MART NİSAN

2020 YEREL VE ULUSAL YAZILI BASIN RAKAMLARI 
(Adet)

YEREL BASIN ULUSAL BASIN

2

1

3

1

0 0

4

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

OCAK ŞUBAT MART NISAN

2020 YEREL VE ULUSAL GÖRSEL BASIN 
RAKAMLARI (Adet)

YEREL ULUSAL



2020 Yılı Nisan Ayı Servis Faaliyetleri 19 

İÇ  HİZMETLER ÇALIŞMALARI 
 
Gelen-Giden Evrak ile Gönderilen Posta-Kargo Görünümü  
 

 Nisan  ayında 5.416    adet  faks ve  217.101 adet e-mail üye ve kurumlara gönderilmiştir. 

 Odanın santral  ve faks hizmeti ile tasdik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Odamıza gelen ve 
giden e-postalar  kontrol edilerek, gereği yapılmıştır.  

 Nisan ayında 50 adet kargonun  gönderimi gerçekleştirilmiştir.  
 

BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI 
 

 Muadil tonerden yıl içinde    7.101.-  TL tasarruf sağlandı. 

 Yönetim kurulu, başkanlık, genel sekreterlik, komiteler ve meclis toplantıları Zoom 
üzerinden yapıldı. 

 Sunucu güncellemeleri yapıldı. Zoom otomatik kurulumu ile ilgili yapılandırma yapıldı. 

 Siber güvenlik testlerine devam edildi. Zoom güvenlik açıkları ile ilgili detaylı araştırmalar 
yapıldı. Web sitelerimiz tarafında karşılaşılan 2 güvenlik açığı kapatıldı. 

 Mobil uygulama geliştirmesi ve testlerine devam edildi. 
 
 

ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI 
 
Kayıt İşlemleri 
 
Nisan ayında  yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 3068’dir.  
 
Yeni Kayıt  
 

Hukuki Statü Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam 

 Limited Şirket 2 - 1 2 5 

TOPLAM 2 - 1 2 5 

 
Kayıt İşlemleri 
 

 

2019 Nisan 2020 Mart 2020 Nisan
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ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI 
 
Kayıt Silme  
 
Nisan ayında, 1 adet anonim şirketin kaydı silinmiştir.  
 
Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü aşağıdaki gibidir. 
 

İstihbaratı Yapılan 
Firma Sayısı 

Kaydı Yapılan 
Firma Sayısı 

Kaydı Silinen 
Firma Sayısı 

Askıda Olan Firma 
Sayısı 

Toplam Aktif Üye 
Sayısı 

 
- 5 1 527 2541 

 
 

BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 

 
 

Tanzim Edilen Kapasite Raporları 
 
 

Nisan ayında Belge Servisi, Merkez 
tarafından 13 adet, Çayırova Temsilciliği 
tarafından 35 adet, Dilovası Temsilciliği 
tarafından 10 adet, Gebze Temsilcilği 
tarafından 4 adet olmak üzere;  toplam 62 
adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir. 
 
 
 
 
 
Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri  
 
Nisan ayında Belge Servisi, Merkez 
tarafından 67 sayfa, Çayırova  temsilciliği 
tarafından 17 sayfa, Dilovası Temsilciliği 
tarafından 43 sayfa ve Gebze Temsilciliği 
tarafından 296 sayfa olmak üzere;  toplam 
423 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik 
İşlemleri yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 Nisan 2020 Mart 2020 Nisan

Gebze Temsilciliği 28 35 4

Dilovası Temsilciliği 25 24 10
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BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 
 

Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları  
 

 
Nisan ayında Belge Servisi, Merkez 
tarafından 56 adet, Çayırova Temsilciliği 
tarafından 79 adet, Dilovası Temsilciliği 
tarafından 43 adet ve Gebze Temsilciliği 
tarafından 38 adet olmak üzere;  firmaların 
talepleri üzerine çeşitli konularda toplam 216 
adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek 
ilgililere verilmiştir.  
 
 
Onaylanan Dolaşım Belgeleri  
 
Nisan ayında Belge Servisi tarafından toplam 1.311 adet ATR, EUR1, Form ABC, Form A 
onaylanmış olup, aylık onay miktarları aşağıda sunulmuştur.  
 

 
 

Belge Çeşidi Ülkeler Onay 
Sayısı 

ATR Dolaşım  
Belgesi  

AB Ülkelerine yapılan Sanayi ve İşlenmiş Tarım 
Ürünleri ihracatı 

545 

Eur1 Dol.  
Sertifikası 

EFTA ülkeleri,  

 Serbest Tic. Anlaşması ülkeleri(STA) 

 AB’ne ihraç edilen işlenmemiş tarım ürünleri 

 AB’ne ihraç edilen AKTC ürünleri 

377 

Form ABC 
(Menşe Şah.) 

GSP(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) dışında kalan 
ülkeler  

373 

Form A 
(Özel Menşe Şahadetnamesi) 

GSP(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) kapsamında 
Türkiye’ye taviz tanıyan ülkelere yapılan ihracat   

36 

 TOPLAM 1.331 

 
*Uluslarararası dış ticarette kullanılan Belgelerin boş form satışlarına Nisan ayında da devam 
edilmiştir.  

2019 Nisan 2020 Mart 2020 Nisan

Gebze Temsilciliği 53 75 38

Dilovası Temsilciliği 30 27 43

Çayırova Temsilciliği 75 70 79

Merkez 50 79 56
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