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KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 17 Haziran 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 
ZEYTİNOĞLU, Bahar BAYKAL, Bahattin ERTUĞ, Birol BOZKURT, Bora ERGENE, 
Çınar ULUSOY, Erhan ÖR, Fatih HALDIZ, Korkut ÖZ, Kubilay KIRMAN, Mehmet Ali 
KARTAL, Mehmet BAŞOL, Mehmet ESKİYAPAN, Mehil KARAKAŞ, Mert 
PEKDEMİR, Mesut Baki EFE, Mesut SANCAKLI, Metin AKTÜRK, Muhammet 
SARAÇ, Murat CAN, Mustafa BÖYET, Mustafa TÜRKER, Necmi GİDİCİ, Oktay 
KABASAKAL, Orhan SARISÜLEYMAN, Osman ERKAN, Filiz AKKAŞ, Filiz ÖZOĞUL 
ŞAHİNOĞLU, Fuat BİÇİCİ, Halik İBER, Haluk KAYABAŞI, Hasan ŞEREFHAN, 
H.Tahsin TUĞRUL, Hayrettin ÇAYCI, Hayri KAYA, İbrahim YELMENOĞLU, Osman 
SOYBAŞ, Ömer YAVUZ, Özcan ALBAK, H.Sacit ERTUĞ, Sedat AÇILDI, Sedat 
SİLAHTAROĞLU, Tekin URHAN, Turgay ENER, Ünal SOYSAL, Yunus ÇİFTÇİ. 
 
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Abdullah ÇEKER, Ahmet BAŞARAN, Ayhan ERGENÇ, Cahit AŞKIN, Kenan 
BENLİLER, Mehmet Akif KANIK, Mehmet Emin BİTLİS, Güçlü GÜLER, Hakkı 
YILDIZ, Haydar YENİGÜN, İlker ÖNDER, İrfan KANIK, Sadi AKÇELİK, Sedat 
BABALIK, Ş.Kemal SARAÇ, Yakup EKŞİ  
 
AÇILIŞ VE YOKLAMA 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  
 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımızı dinledik, Odamız meclis toplantısına katıldığı 
için ben de gıyabında tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi Meclis gündemimize 
geçmek istiyorum. Size daha evvel iki meclis toplantımızda yaptığımız gibi bu defa 
duyuru yapamadım ama aynı yöntemle hareket edeceğiz. Yani sonuçta teklif ve 
temenniler maddesinde sizlere söz vermek üzere bana da daha önceden bir söz 
isteği gelmediği için meclisin oturumunu ona göre yöneteceğim. 
 
Yeterli çoğunluğumuz var. 27 sayılı meclisimizin toplantısını şimdi açıyorum. 
Misafirlerimizi anons etmiştim onun için hızlıca toplantı gündemine geçeceğim, önce 
aramızda bulunamayan mazeret bildiren üyelerimize size aktarayım. Sayın Kenan 
Benliler, Sayın Haydar Yenigün, Sayın Sedat Babalık ve Sayın Mehmet Emin Bitlis 
bugün mazeretleri sebebiyle bizimle beraber değiller. Bu arkadaşlarımızın dışında 
sizin bildiğiniz benim de anons etmediğim mazeretli üyemiz varsa lütfen daha sonra 
bana yazılı olarak bildiriniz.  
 
Efendim altı maddelik gündemimiz size elektronik ortamda ulaştırıldı. Dolayısı ile o 
gündem üzerine sizden herhangi bir soru veya değişiklik talebi gelmediği için 
gündemimizi size gönderildiği şekilde uygulamaya alacağım.  
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GÜNDEMİN I. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin birinci maddesi bir önceki toplantımız olan 20 Mayıs 2020 tarih ve 26 
sayılı Meclis toplantı zaptı ve karar özetinin görüşülmesi ve onayıdır. Toplantı 
zaptımız ve karar özeti size elektronik ortamda ulaştırıldı. Bana ulaşmış bir soru 
olmadığı için doğrudan doğruya oylamaya geçmek istiyorum. Ekranlarımız dört sayfa 
olduğu için elinizi kaldırmanızı rica ettikten sonra hemen indirmemenizi de özellikle 
rica ediyorum ki görebileyim.  Dolayısı ile 20 Mayıs 2020 tarih ve 26 sayılı meclis 
toplantı zaptı ve karar özetini kabul edenler… etmeyenler…? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  
 
GÜNDEMİN II. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin ikinci maddesi 2020 yılı mayıs ayı mizanını görüşülmesi ve onayıdır. 
2020 yılı mayıs ayı mizanımız, ana hesap icmal planı ve tabloları size elektronik 
ortamda ulaştırıldı. Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporu var. Birol okumanı 
rica edebilir miyim?  
 
Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT :  
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na; Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulunca 
10 Haziran 2020 tarih 110 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve meclis onayına 
sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı Mayıs ayı gelir, giderleri ve mizanı dijital 
ortamda komisyonumuz tarafından tüm fasıl ve maddeleri halinde tetkik edilmiştir. 
 
Kayıtların 5174 sayılı Kanuna, TOBB Muamelat Yönetmeliğine ve Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğine, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Usul ve Nizamlarına 
uygun olduğu görülmüş ve 2020 yılı Mayıs ayı mizanı, gelir gider icmal tabloları Oda 
Meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir. 16 Haziran 2020 Saygılarımızla, 
Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih Haldız ve Oktay Kabasakal.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım, Hesapları İnceleme Komisyonumuzun raporunu dinlediniz, ana 
hesap icmal planı ve gelir, gider tabloları size ulaştırılmıştı. Bana önceden ulaşmış bir 
soru yok. Doğrudan doğruya oylarınıza sunacağım. 2020 Mayıs ayı ana hesap 
mizanı, gelir gider icmal tabloları ve Hesapları İnceleme Komisyonu raporunu kabul 
edenler… etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  

 
GÜNDEMİN III. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin üçüncü maddesi aylık faaliyet raporumuzun sunuşudur. Her zamanki 
gibi aylık faaliyet raporumuzu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ayhan Zeytinoğlu 
sunacak. Buyurun Başkanım. 
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Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU:  
 
Başkanım çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizi saygı ile selamlayarak başlamak 
istiyorum. Her zaman olduğu gibi Sayın Başkanım sözlerime ekonomiyi 
değerlendirerek başlamak istiyorum.  Malumunuz mayıs ayında ihracat rakamlarımız 
açıklandı. İhracatımız 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre - % 
40,8’lik bir azalma var.  Covid-19’un etkisine rağmen, aylık bazda nisan ayına göre 
hafif bir iyileşme olduğunu görüyoruz.  
 
Malumunuz mayıs ayında çalışılan gün sayısı çok azdı. Hem resmi bayram, hem  
ramazan bayramı, bir de hafta sonu sokağa çalışma kısıtlamalarından ötürü mayıs 
ayı maalesef çok istediğimiz kadar çalışabildiğimiz bir ay olmadı.  
 
Ülke bazlı baktığımız zaman ilk beş ülkemize bakarsak; Almanya’da - %41’lik bir 
azalma var, Amerika Birleşik Devletleri’nde ufak bir artış var, Irak önemli bir Pazar 
büyük düşme var, İngiltere çok önemli bir pazar orada da büyük bir düşme var. 
Maalesef Fransa’da da büyük düşmeler olduğunu görüyoruz. Bakanımız da söyledi 
umarız bizim verilerimiz de Haziran ayında  yavaş yavaş da olsa bir kıpırdanma 
olmasını bekliyoruz.    
 
Önümüzdeki Temmuz ayının 1’inde Almanya Avrupa Birliği  dönem başkanlığına 
gelecek. Bu durumun bizim için önemli olduğunu ve eğer çevirebiliyorsak bir fırsata 
çevirme  şansı da olduğunu düşünüyoruz.  
 
İthalatımıza baktığımızda, 13,4 milyar dolar orada da  -% 27,6’lık bir düşme oldu. Dış 
ticaret açığında 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti,  burada % 104’lük bir artış var 
ama bir önceki aya göre yine bir iyileşme olduğunu sizlerle paylaşayım.  
 
Biliyorsunuz; yurtdışından ithal edilen 800 ürüne eylül sonuna kadar  %30’a varan 
vergiler gelmişti. Eylül sonrasında da bu vergilere %10 civarında ilave vergiler 
geleceğini biliyoruz. Burada hükümetimizin amacı bizler için çok değerli.Üretim 
yapabilecek kabiliyeti olan firmalara, ithalatı zorlaştırarak  üretim fırsatı veriliyor diye 
düşünüyorum.  
 
Burada tabiî ki şunu da bilmemiz lazım Avrupa Birliği ile olan sözleşmelerimiz, 
anlaşmalarımız gereği, Gümrük Birliği gereği, oradan gelen ürünlere bir kısıtlama 
yapmamız söz konusu değil, sadece üçüncü ülkelerden gelen ürünlere bu 
kısıtlamaları, ilave yükleri koyabiliyoruz.  
 
Yine Kocaeli Gümrük verilerine baktığımızda mayıs ayında ihracatımız 1 milyar 466 
milyon dolar olarak gerçekleşti.  Bu bir önceki yıla göre oldukça önemli bir azalma 
olarak -%44’lük bir azalma var. İthalatta da 2 milyar 476 milyon doları yakaladık. Bu 
da -%26,5 azalmaya işaret ediyor.  
 
Türkiye’deki ihracat ve ithalat rakamlarında hep pozitif ayrışırdık, bu defa da negatif 
ayrıştık. Ama önümüzdeki günlere göre olumlu olacağını düşünüyoruz.  Mayıs ayında 
bir önceki aya göre %30’luk artış olduğunu  1 milyar 120 milyon dolardan, 1 milyar 
466 milyon dolara ihracatımızın çıktığını da sizlerle paylaşayım. 
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Yıllık cari açığa batkımızda 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık açık 5,1 milyar 
dolar, burada hizmetlerin katkısı artık olmadığı için maalesef açığımız da sadece 
ticaret açığının yansıması gibi oluyor. Umarız önümüzdeki günlerde burada da bir 
iyileşme bekliyoruz ama maalesef bu yıl hizmetler gelirleri hiçbir zaman bir önceki yıla 
göre kıyaslanacak rakamlar olmadığını da gerçekçi olarak kabul etmemiz lazım diye 
düşünüyorum.  
 
Değerli üyeler her ay dile getirdiğim reel efektif döviz kurumuz var.  Mayıs ayında 
kura göre reel efektif döviz kurumuz  68.60’dı oraya gerilemişti.  Ancak mayıs ayında 
dolar 6.92 seviyelerine  çıkmıştı, bugün 6.84 dolayısı ile  bu rakam biraz daha 
yükseldi. Ama efektif enflasyon oranlarını  biraz daha farklı düşünürsek  aslında bu 
reel efektif döviz kurunun bizim ihracatımız açısından  çok değerli olduğunu  dile 
getirmek istiyorum.  
 
Değerli üyeler belki basında da görmüşsünüzdür. Zeytinoğlu Yem Sanayi olarak 
olarak Avustralya ya yem ihracatına başladım. Kurun bize çok önemli katkısı 
olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
Enflasyon verilerine baktığımızda, mayıs ayında TÜFE % 11,39, ÜFE % 5,53   olarak 
gerçekleşti.  Tabii ki bizim maliyet enflasyonu ile ilgili ÜFE bizim için çok önemli, 
enerji maliyetlerinde azalma var. Enerji maliyetlerimizin ülke ekonomisine yansımaları 
biraz geriden geliyor.  
 
Değerli üyeler bir  de bildiğiniz gibi 2021 yılında BOTAŞ’ın sözleşmeleri  değişecek, 
her ne kadar çok şeffaf değilse de doğalgaz alım fiyatımızın önümüzdeki yıl çok daha 
aşağılara inmesini bekliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir beklenti olarak 
karşımızda diye düşünüyorum.  
 
Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin de yavaş yavaş ithalatımıza yansımaya başladığını  
biliyoruz.  
 
2020 ve ikinci yarısı 2021 yılının bizim enerji maliyetlerimiz için çok önemli bir yıl 
olacağını biliyoruz.  
 
Kapasite kullanım oranlarına baktığımızda Haziran ayında ilimiz toparlanmaya devam 
etti. % 61,2 gibi bir rakam yakalamıştık. Hatırlayacaksınız 1-15 Haziran tarihinde 
duruşa geçen firmalarımızın oranı %7 mertebesinde. Bu rakam 1-15 Nisan 
tarihlerinde %24’dü, 1-15 Mayıs tarihlerinde de bu %9’a kadar gerilemişti.  
Şimdi haziran verilerine baktığımızda ay bazında ortalarsak %4’e kadar azalma 
olduğunu görüyoruz. Bu da az önce Bakan Bey’in söyledikleri ile, bizim ihracat 
rakamlarımızla da örtüşüyor. 
 
Değerli üyeler, yıllık sanayi üretimi nisan ayında rekor bir düşüşle - %31,4 daraldı. 
Aylık bazda da bu -%30’a denk geliyor. Tahmin ediyorum nisan ayı verileri ile 
hatırlayacaksınız en kötü ilimiz olarak tarihe geçecek demiştik.  Artık bundan sonra 
daralma olabilir ama bu sayıların çok çok altında olacağını biliyoruz.  
 
Değerli üyeler eğer ikinci bir dalga olmaz ise onun için tedbir almak çok değerli, hem 
işyerlerimizde, hem evlerimizde, hem sosyal mekanlarda hakikaten  kurallara uyarsak 
belki bu ikinci dalgadan etkilenmeyiz.  O zaman 3-4 ay sonra eski verilere yaklaşma 
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durumumuz olabilir diye düşünüyorum. Ama hakikaten sayılarımızda artışlar var. 
Bakan Bey ile paylaşmadığım bir firmamızda %10’nun üzerinde pozitif vaka çıktı 
arkadaşlar, bu yeni bir olay dolayısı ile  hakikaten bu konuda ne kadar tedbir alırsak 
az diyebiliriz. 
 
Değerli üyeler bir güncel konumuz işsizlik oranımız. Mart ayında %13,2 oldu, bir 
azalma olarak yıllık bazda 0,9 puan neredeyse 1 puan bir azalma olmuş. Tabii 
burada rakamlara iyi bakmamız lazım. İşgücüne katılım  2 milyon 235 bin kişi 
azalmış.  
 
Geçen seneden bugüne 2 milyon 235 bin kişi iş aramıyor, üstelik buna 1 milyon genç 
nüfus ekleniyor, bizim işsizlik oranımız başka nedenlerle yani soysal destekler ve 
covid  nedeniyle işsizlik oranımız  düşüyor ama gerçekçi olmak gerekirse yasağa 
rağmen bu oluyor, bizim işsizlik oranımız bu söylediğimiz rakamların üzerinde  
olabileceğini düşünüyoruz. Ama ekonomimiz toparlanırsa az önce Sayın Bakan’a 
söylediğim işçi çıkartma yasağının devam etmesi tabii ki güç, yük paylaşımı 
açısından bize de yükler düşürdüğü için  önemli diye düşünüyorum ama bunun eş 
zamanlı kısa çalışma ödeneği ile birlikte yapılması olmazsa olmazımız bunu da 
sizlerin huzurunda  Sayın Bakan’a dile getirdim.  
 
İşsizlikte sektöre bakarsak, sadece sanayi sektöründe istihdamda 27 bin kişi artmış, 
hizmet sektöründe  903 bin kişi, tarım sektöründe  538 bin kişi, inşaat sektöründe 248 
bin kişi olarak azalma var. Tarımdaki azalma enteresan diye düşünüyorum çünkü bu 
mevsimde aslında tarım işçisinin çalışıyor olması lazım. Muhtemelen  tarımdaki 
azalmanın temelinde covid’in yattığını düşünüyorum.  Nisan, mayıs aylarında bu 
rakamlar daha farklı olacaktır diye düşünüyorum.  
 
Değerli üyeler turizm sektörün de  903 bin kişinin azalması muhtemelen ay bazında  
çok fazla değişiklikler olmayacaktır çünkü Türkiye’mize turizm için gelen sayılarda 
bence %60-70 azalmalar olacaktır. Bu yılı maalesef kayıp bir yıl olarak turizm 
açısından olacağını düşünüyorum.  
 
Geçen hafta 2020 yılının  I. çeyrek büyüme oranı açıklandı  + % 4,5 büyüdük, bu 
bizim açımızdan  çok değerliydi. Ancak şunu unutmayalım mart ayında covid salgının 
etkisi minimum olarak ekonomimize yansımıştı. Ocak, şubat ayları da 2019 yılının 
ocak-şubat aylarına göre çok iyi aylardı, dolayısı ile  4,5 ile biz hem G20’de, hem 
AB’de, hem OECD’de rekor kırmış olduk. Ancak önümüzdeki günlerde yani ikinci 
çeyrek büyümeleri mesela Çin’i bile bu 1.çeyrekte geçmiş olduk, Çin krize bizden 
önce girdiği için birinci çeyrek verileri Çin’den etkilenmişti, bizde etkilenmedi, ikinci 
çeyrek muhtemelen Çin bizden hızlı toparlanacağı için daha hızlı toparlanacaktır.  
Bizim 2.çeyrekte beklentilerimiz %10 civarında bir küçülme bekliyoruz. 3.çeyrek de 
ufak bir toparlanma olabilir. 4.çeyrekte de %2-3 civarında  bir büyüme yakalayabiliriz 
diye  düşünüyoruz ancak 2019’un 3 ve 4.çeyrekleri de rakamsal olarak çok kötü 
olmadığı için baz etkisi ile biraz aşağıda kalma riskimiz var ama unutmayalım ki bu 
bir dünya krizi, dünya krizlerinde de ülkemizin mesela şu gösterdiğim büyüme rakamı 
Türkiye için çok önemli. Umarız 2.çeyrekte çok aşağılara düşmeyiz diye bir 
temennimiz var.  
 
Değerli üyeler, bütçe rakamlarına da kısaca değinmek istiyorum. 17.3 milyar TL 
bütçemiz açık verdi. Gelirler kalemine baktığımızda 68 milyar, giderler kalemi de 95 
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milyar olarak gerçekleşti. Giderlerde  %2.2’lik bir artış var. Gelirlerde %4,8’lik düşme 
var. Vergi gelirleri biliyorsunuz çok büyük bir vergi gelirimiz, ithalattan geliyor dolayısı 
ile bu açıklarımız devam edecek, maalesef bütçelenen açıktan daha fazla bir açığa 
kavuşacağımızı düşünüyorum. Zaten Hazine Bakanımız da bütçeyi bu dönemde 
önem sıralamamızda arka sıralara koyduğunu dile getirmişti.  Demek ki bu sene ciddi 
bir bütçe açığımız olacak.  
 
Biliyorsunuz biz denk bütçe konusunda düşüncelerimizi her seferinde  mecliste dile 
getiriyorum. Umarız beklediğimiz gibi olmaz. Vergi gelirlerimizde artışlar olur ve bu 
açık en minimum seviyede kalır.  
 
Değerli üyeler son olarak kısaca faaliyetlerimize değinmek istiyorum.  
 
20 Mayısta,  TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu yönetiminde, T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile 365 Oda/Borsa Başkanı ile web 
toplantısı gerçekleştirdik. 
 
22 Mayısta  “Pandemi Sonrası Dönemde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkiler” adı 
altında AB Türkiye temsilcisinin ve  meclis üyelerimizden Ahmet Bayraktar’ın katıldığı 
önemli bir toplantı yaptık.  
 
2 Haziranda Fransa Ulaştırma Eski Bakanı ve Macaristan Dışişleri eski Bakan 
Yardımcısı ile birlikte İKV üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik. Burada Çin’in olası 
Avrupa etkileri ve Türkiye’ye etkilerini tartıştık.  
 
3 Haziranda TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarciklioğlu yönetiminde, T.C.Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile 365 Oda/Borsa Başkanının bir araya 
geldiği istişare toplantısına katıldım.  
 
4 Haziranda TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarciklioğlu, İngiltere  Büyükelçisi ile 
Yönetim Kurulu olarak önemli bir toplantı yaptık. Orada alası Brexit çıkışına dair 
görüş alış verişinde bulunduk.  
 
11 Haziranda TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’nın katıldığı bir 
toplantıya katıldık. Burada da AB ile olası Almanya dönem Başkanlığındaki 
aksiyonlar konusunda fikir alış verişi yapıldı. Bu arada Avrupa Birliği Büyükelçisi 
Sayın Christian Berger’in tayinini de örgenmiş olduk. Önümüzdeki dönemde kendisi 
Mısır’da görev yapacak, bize yeni bir büyükelçi geliyor.  
 
13 Haziranda, TOBB’un yönetim kurulunu Ankara’da fiilen yaptık. 8-10 saatlik bir 
toplantımız oldu.  
 
15 Haziranda, Sayın Valimize çok kısıtlı bir katılım ile Yönetim Kurulu üyelerimizin, 
OSB Başkanlarımızın ve Valiliğin de A protokolünün katılımı ile bir veda yemeği 
verdik. Sayın Valimiz de bir konuşma yaptı.  
 
16 Haziranda , Sayın Valimiz Odamıza veda ziyaretinde bulundu.Bugün de ilimizden 
resmi olarak ayrılacağını biliyoruz, kendisine yeni görev şehri olan Aydın’da başarılı 
ve sağlıklı bir yaşam  diliyoruz.  
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Değerli üyeler, konuşmama son verirken bugün malumunuz sesim de biraz kötüydü 
ama dün akşam biraz fazla tezahüratta bulundum, bu sene o sene galiba diyorum. 
Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
 
Meclis Başkanı H.Tahsin TUĞRUL: 
 
Evet Başkanım teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım Sayın Başkanın 
konuşmasını dinlediniz sonunu da bu sene o sene diye bağladı ama bunu sataşma 
olarak almayacağız dolayısı ile soru, cevaplarda kullanmayacağız.  
 
Değerli arkadaşlarım şimdi Ayhan Başkanın hem faaliyet raporu ile ilgili, hem komite 
ve diğer görüşleriniz ile ilgili maddeye geçtikten sonra sizin görüşlerinizi alacağım için 
gündemin dördüncü maddesine geçiyorum.  

 
GÜNDEMİN IV. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin dördüncü maddesi meslek komiteleri ve ihtisas komisyonlarının  
sunuşlarıdır. Ve Odamıza yeni kayıt yapan üyelerimizi sizinle paylaşmaktır. Meslek 
komite çalışmalarımız, meslek komitelerimizin faaliyetleri, ihtisas komisyonlarımızın 
çalışmaları size elektronik ortamda ulaştırıldı. Şimdi ekranlardan bir hatırlatma 
yaparak onları sizinle tekrar paylaşacağım. Önce meslek komitelerimizin faaliyetlerini 
ekranlarda görüyorsunuz. 
 
3.meslek komitemiz, 4.meslek komitemiz, 6.ve 26.meslek komitelerimizin ortak 
toplantısı, 9.ve 10.meslek komitelerimizin ortak toplantısı, 12.meslek komitemiz, 
13.meslek komitemiz, 15.meslek komitemiz, 18.meslek komitemiz,19.meslek 
komitemiz,20.meslek komitemiz,21.meslek komitemiz,23.meslek komitemiz,24 ve 
36.meslek komitelerimizin ortak toplantısı,25.meslek komitemiz,27.meslek 
komitemiz,32.meslek komitemiz.  
 
Evet Sayın Başkanım gördüğünüz gibi meslek komitelerimiz pandemi olayında 
teknolojisinin verdiği avantajla daha sık ve daha geniş toplantılar yapma şansına 
sahip oldular. Belki yeni normalde bu devamlılık da arz eder diye düşünüyorum.   
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Sayın Başkanım bunu bu şekilde devam ettirmemizde fayda var ben 30 senelik 
Odacıyım hiç görmediğim kadar toplantı sayısına ulaşmış bulunuyoruz, hakikaten  bu 
çok değerli diye düşünüyorum. Bunu fırsata çevirmeliyiz diye düşünüyorum. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Haklısınız Yönetim Kuruluna yansıyan meslek komitesi sunuşlarına ve kararlarına 
bakılınca verimliliği de ortaya çıkıyor haklısınız. 
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Değerli arkadaşlarım şimdi meslek komitelerin çalışmaları hakkında kısaca 
bilgilerimizi aktaralım. Sizlere elektronik ortamda ulaştırıldı. Sadece hatırlatma olarak 
ekrana yansıtacağız.  
 
3.meslek komitemiz “Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu” ile 4.meslek 
komitemiz “İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamuller Sanayi Grubu”nun yaptığı 
toplantılarda elde etmiş olduğu sonuçları sizlerle paylaşıyoruz.6.ve 26.meslek 
komitelerimiz “Ağaç ve Ağaç Ürünleri ile Mobilya İmalatı Sanayi Grubu”nun 
çalışmaları, 8.Meslek Komitemiz “Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu” nun 
çalışmaları,9.ve 10.meslek komitelerimiz ortak çalışmaları “Boya ve Sanayi Gazları 
ile Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu’”nun çalışmaları, 11.meslek komitemiz 
“Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu”nun  çalışmaları,12.meslek komitemiz 
“Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu ile 13.meslek komitemiz “Plastik İnşaat 
Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu” 15.meslek komitemiz “Demir ve 
Çelik Sanayi Grubu” çalışmaları, 19.Meslek Komitemiz “Fabrikasyon Metal Ürünleri 
Sanayi Grubu” ile 20.meslek komitemiz “Elektrik Aletleri,Elektronik ve Bilgi 
Teknolojileri Sanayi Grubu”nun çalışmaları, 21.Meslek Komitemiz “Elektrikli Teçhizat 
Ürünleri Sanayi Grubu”, 24 ve 36.meslek komitelerimiz “Motorlu Kara Taşıt Araçları 
ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu” ile Motorlu Taşıt ve Diğer Aksesuar Ürünleri 
Sanayi Grupları” 25.Meslek Komitemiz Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım 
Sanayi Grubu, 27.Meslek Komitemiz “Makine Kurulum ve Hurda Atık Bertarafı ve 
Enerji Sanayi Grubu” ile 32.meslek komitemiz “Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi 
Grubu”nun çalışmaları.  
 
Teşekkür ediyorum. Böylece komitelerimizin çalışmaları hakkında hem elinize 
elektronik ortamda ulaşmış bilgiler var, hem de ekrandan size bir hatırlatma yaptım. 
Bu konular ile ilgili, komiteleriniz ile ilgili, yapılan çalışmalar ile ilgili, yorum, görüş ve 
katkılarınız varsa bir sonraki gündem maddesinde onları sizden almak istiyoruz. 
 
Son olarak da İhtisas Komisyonlarımızın çalışmaları var, onlar hakkında da size bilgi 
verelim.  İş Hukuku ve Çalışma Barışı Komisyonumuzun 4 Mayıs tarihli toplantısı, 
Covid-19 Komisyonumuzun 6 mayıs tarihli toplantısında aldığı sonuçlar, kararlar ve 
Komisyonumuzun aldığı kararların son durumu var, onları da ekranda görüyorsunuz. 
Gördüğünüz gibi her şeyimiz covid-19, komisyonumuz da en çok o konuda çalışmış.  
Sanayi ve Dijital Dönüşüm Komisyonumuzun 21 mayıs tarihli çalışmaları, bu 
konularda size elektronik ortamda bilgilendirmeleri yapılmıştı, özet halinde verdik, son 
komisyonumuz da Ulaşım, Lojistik ve Limanlar Komisyonunun çalışmalarıdır.  
 
Değerli arkadaşlarım, ihtisas komisyonlarımızın çalışmaları hakkında da size özet 
bilgiler aktarma imkanımız oldu ve bu gündem maddesinin son ekran görüntüsü de 
Odamıza yeni kayıt edilen üyeler ile ilgili olacak. Bu konuda da size bilgi aktaracağım.  
 
Mayıs ayında 8 yeni üyemiz oldu, bunların hangi komitelerde olduğuna dair bilgileri 
şu anda ekranda görmektesiniz. Komitelerinize üye olan yeni üyeler ile ilgili bilgi 
almak isteyen meclis üyesi arkadaşlarım, yönetimdeki ilgili arkadaşlarıma 
başvurabilirler. Teşekkür ediyorum. 
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GÜNDEMİN V. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin beşinci maddesi teklif ve temennilerdir. Teklif ve 
temenniler ile ilgili bana şu ana kadar Sayın Tekin Urhan’dan bir söz talebi geldi. 
Onun dışında bana ulaşmış bir söz talebi yok ama ekran açık, söz almak isteyen 
arkadaşlarım chat üzerinden bilgi aktarırlarsa sıra ile kendilerine söz vereceğim. Siz 
chat’a yazarken biz söz isteyen Sevgili Tekin Urhan’a  mikrofonu verelim.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Başkanım Mehmet Ali Bey de söz istiyor. 
 
Meclis Üyesi Tekin URHAN : 
 
Teşekkürler Tahsin Başkanım, değerli meclis üyeleri, saygıdeğer konuklar, 
tanımayanlar için çok az kendimi tanıtayım Tekin Urhan, 2 dönemdir meclis üyesiyim. 
Şimdi söz almamım sebebi Dış İlişkiler Komisyonu ile ilgili. Bilmeyenler için 
söyleyeyim biz 66 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aslında ihracatçı bir sanayiciyiz bu 
noktada komisyonumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu toplantının 
başında biliyorsunuz covid-19 ile ilgili sohbet ediyorduk, covid-19 ciddi anlamda bir 
handikap yarattı, bütün ülkelerin kendisine yetmesinin ne kadar önemli olduğunu 
ortaya koydu. Üretimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.  
 
Şimdi covid-19 sonrası dönemi bir anlamda konuşmaya başladık. Hükümetlerde bir 
çok yerde Almanya, İngiltere, Amerika gittikçe sanayinin bu ekonominin içine 
katılmaya başladı ekonomideki rolü artmaya başladı. Demek ki kartlar yeniden 
karılacak, aslında yepyeni fırsatların önümüzde olduğu bir dönemi  düşünmekte 
fayda var. Onun için Oda Komisyonu olarak covid 19 döneminin sıkıntılı halini değil 
de faydalı haline nasıl odaklanabiliriz ona baktık. Hepimiz birer üreticiyiz, Sanayi 
Odasının temel konusu ticaret odalarından farkımız ama nasıl üretiyoruz, yani inovatif 
mi üretiyoruz, karlı mı üretiyoruz, yüksek teknolojik ürün mü üretiyoruz bunlar çok 
önemli. Bizim odaklanmak zorunda olduğumuz  temel hedeflerin bu olduğuna 
inanıyorum. Komisyon olarak da tüm diğer kurumlarla özellikle dış misyonlarla işbirliği 
içerisinde sanayi ve üretimin önünün açmak  için her türlü çalışmayı yapmayı arzu 
ediyoruz ama daha da önemlisi küçük büyük tüm sanayicimizin ihracat potansiyelini 
arttırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da Odamız komisyonu öncülüğünde 
sizlere önemli bir faaliyetten bahsetmek istiyorum.  
 
Covid-19 öncesinde biliyorsunuz bir çok yere heyetler düzenliyorduk, en son 
Bulgaristan’a beraber gitmiştik. Sarkuysan’ın Ahmet Bayraktar’ın fabrikasını gezdik, 
oradaki Ticaret Ataşemiz de bizi misafir etti, bizimle ilgilendi. Biz yerinde ziyaret 
ediyorduk ama işin rengi değişti, şimdi yeni dönemde Ticaret Ataşelerimizi biz kendi 
alanımızda misafir etmeyi hedefledik ve ilk toplantımızı dün itibariyle ihracat 
sohbetleri adı altında yapmaya başladık. Bu da bir fikir oluşturdu. Her ay  farklı bir 
ülkedeki  ticari ataşeliğimizi iş birliği içinde bu programlara davet etmeyi arzu 
ediyoruz. Dün Sevgili Erhan Ör Hereke Halı’dan, Sarkuysan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hayrettin Bey, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili sevgili 
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dostum İdil Yiğitbaşı aramızdaydı, diger sanayiciler ile beraber interaktif bir toplantı 
yaptık ve “Covid-19’un Dubai Ticareti Üzerine Etkilerini” 72 kişilik bir interaktif toplantı 
ile yaptık. Şimdi bu programlarla biz firmalarımızın ticaret ataşeleri ile ve alım 
heyetleri ile bire bir iletişime geçmesini arzu ediyoruz ve ihracat potansiyellerini 
arttırmayı  hedefliyoruz.  
 
Bölgede ihracatları olan firmalar varsa ki vardır, bir çoğumuz ihracat yapıyoruz 
oradaki kültürün, oradaki yerel bilgilerin edinilmesini hatta ilk elden edinilmesini 
sağlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı varsa gümrükle veya  distribütörle 
herhangi bir sorun yaşaması durumunda da ilk elden, büyükelçiye ulaşmak çok 
önemlidir ama asıl işi çözecek kişiler ticari ataşelerdir. Onlarla bir platform içerisinde 
sıkıntılarını paylaşmasını arzu ediyoruz. Firmalarımızın doğru kontaklara ulaşması ve 
aslında sonuç itibariyle  ihracat gücümüzün artması bizim komisyon olarak hedefimiz. 
Bunun dışında sanal heyetler konusunda da çalışmaları başlattık. Burada teknik 
ekibimizin bize desteği ciddi anlamda önemli, bu covid sonrası ne yazık ki pat diye 
bitmeyecek, yani bugünden yarına  haydi seyahat edelim, haydi Kanada’ya gidelim 
veya buradan Irak’a kadar gidelim bunu yapabilme sansımız olmayacak onun için 
dışarıdaki ülkelerdeki alım heyetlerini buradaki ihracatçılar ile eşleştirmeyi sanal 
ortama taşımayı arzu ediyoruz.  
 
Yönetim Kurulumuzun da onay vermesi durumunda  bununla ilgili çalışmaları 
başlatmak ve eşleştirme programlarını bir anlamda sanala taşımanın anlamlı 
olacağını  düşünüyorum. Buradan hem Sayın Başkanıma da iletmiş olalım çalışmayı 
başlatmayı arzu  ediyoruz. Tabii şimdi Sanayi  Odamızda da ciddi anlamda  böyle  
10-15 ülkede fabrikası olan artık ihracatın kitabini yazacak arkadaşlarımız, 
dostlarımız var ama henüz  başlayan bir çok dostumuz da var biz o ihracatın kitabını 
yazan dostlarımızın da hem networkleri konusunda, hem de  bilgileri konusunda bize 
destek vermeye davet ediyorum bu noktada siz değerli meclis üyeleri dostlarımızdan  
bu konulardaki ihtiyaçları komisyonumuza  iletmesini, varsa önerileri, yorumları 
yönlendirmesini bu konuda bize destek olmalarını arzu ediyorum. Ayhan Başkanım, 
Tahsin Başkanım ikinize de teşekkürler hem söz verdiğiniz için, hem de bu süreç 
içerisinde gerçekten inanılmaz destek verdiğiniz için, bu destekleriniz ile ben kendimi 
çok verimli hissediyorum, çok teşekkür ediyorum.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Sevgili Tekin katkıların için teşekkür ediyoruz. Komisyonunuzun çalışmalarını biz de 
takip ediyoruz ve size kolay gelsin. Efendim Mehmet Ali Kartal Bey’e söz vereceğim. 
Sonra Yunus Çiftçi, sonra da Hayri Kaya Bey’in bir iki sorusu var size onları 
aktaracağım. Mehmet Ali Bey buyurun. 
 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KARTAL : 
 
Değerli Başkanlarım,  değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi hürmetle , saygı ile 
selamlıyorum bence bu toplantımız çok daha verimli oldu. Özellikle Ayhan 
Başkanımım inşaat firmasının hayırlı olmasını  diliyorum. Başkanım yeni şirketiniz 
hayırlı olsun, Odaya kaydınızı yaptırdınız.  Bu arada Tekin kardeşime de teşekkür 
ediyorum. Hakikaten hepimizi  heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Odamız üyesi 
olan ve meclis üyelerimizin tamamına yakını, çoğumuz zaten ihracatçıyız. Dünyanın 
çeşitli bölgelerine, çeşitli ülkelerine ihracatçı olarak  bir şeyler gönderiyoruz. Her 
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şeyden önemlisi  bu dönemde covid salgınında ve virüs salgınında ümitsiz 
olmamamız lazım, ümitli olmamız lazım. Sabahki Yönetim Kurulu toplantısında 
Mustafa Böyet’in heyecanı, biraz evvel Tekin Bey’in heyecanı dünya yeniden 
kuruluyor biz bu yeniden kurulan dünyada masada olmak zorundayız, bu da ancak 
üreterek, ihraç ederek, satarak olabilir o bakımdan  toplantı bugün çok verimli geçti 
arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ve üretmeye devam ümitsizlik yok, ümitliyiz ve biz 
var olacağız teşekkürler. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Mehmet Ali Bey teşekkürler. Yunus Bey buyurun. 
 
Meclis Üyesi Yunus ÇİFTÇİ:  
 
Sayın Başkanım, bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, OSB Başkanı arkadaşlarıma  ve 
katılımcılara saygılar sunuyorum. Ben bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Enerji konusunda  Sayın Başkanım Ayhan Bey dünyada enerji fiyatları ucuzluyor 
dediler, hakikaten doğru dünyada ucuzluyor ama bizde pek öyle olmuyor. Zira elektrik 
ile ilgili bir OSB’nin ortalama maliyetleri ile ilgili arkadaşlar bir çalışma yaptı. Bunu 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu pandemi dönemi olmasına rağmen  belki  çok 
fazla dikkatinizi çekmiyor  çünkü eksik çalışmalar yapıldı, az elektrik tükettik ama 
elektriğin birim fiyatı toplam maliyeti mart ayında %4.1, nisan ayında bir önceki aya 
göre %9,5, mayıs ayında ise %4 artmış  durumda yani sadece matematiksel olarak 
bunları üst üste koyduğumuz zaman marttan bu yana elektrik  birim fiyatı neredeyse 
%20 artmış, bu böyle devam ederse sanayimizin rekabet gücünü ciddi şekilde 
örseleyecektir. Buna Mutlaka bir tedbir alınması ve bunu mutlaka dile getirmek lazım. 
Ayhan Başkanım  bu çok önemli bir husus bunu dikkatinize sunmak istedim. Hepinize 
saygılarımı sunuyorum.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Evet Yunus Bey teşekkür ediyorum Ayhan Başkan notunu aldı. Ayhan Başkanım 
Sevgili Hayri Kaya dostumuzun yazılı bir sorusu var. Doğrudan doğruya sizlere 
yönelik ben size aktaracağım. Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Christian Berger 
görevi bırakmadan önce kendisi ile Kocaeli Sanayi Odası olarak ortak  bir toplantı 
yapabilir miyiz. ? Özellikle Gümrük Birliği mevzuatının yenilenmesi ve tedarik  zinciri 
fırsatlarının yakalanması konusunda böyle bir çalışma mümkün mü? Diye  sorarlar. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Başkanım haberi ben dün aldım, bildiğim kadarıyla onların gitmeden önce 1-2 ay 
meyil dönemleri oluyor, Berger ile benim yakın dostluğum var bunu rahatlıkla 
yapabiliriz.  Belki yanına 1-2 tane daha ilave bu konuda uzmanlaşmış kişi alarak belki 
bir sonraki meclisimizde bakayım, ilgileneyim yapmaya çalışalım.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum. Yine Hayri Kaya Bey’in bir sorusu daha var. Mustafa Varank 
Bakanımız konuşmasında Kocaeli Bölgesine 3,5 milyar TL’lik bir teşvik verildiğini 
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söylediler, Yatırım Teşvik Belgelerinin hangi sektörlere göre dağıldığına ulaşma 
şansımız var mı?   
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Var, not aldım arkadaşlarımız onu Hayri Bey ile paylaşır. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum, şu anda bana yansımış başka soru yok, kaçırdıysam 
arkadaşlarım yardım etsinler. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU :  
 
Bakan Bey cevap vermedi ama Ahmet Bayraktar Bey’den gelen bir öneri vardı, onu 
kendilerine ilettik.  Otomotiv sektörü gibi bazı sektörlerde yüksek kapasite olduğunu 
ve yeni teşvikler bu konuda verilmemesi noktasında biraz daha duyarlı olunması 
konusunda görüşlerimizi de Sayın Bakana ilettik bilginiz olsun.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey katkınız mı var ? 
 
Meclis Üyesi Ahmet BAYRAKTAR :  
 
Başkanım, belki açıklık getirmek için ben Başkanın anlattıklarının üzerine söz almak 
istedim. Özellikle yeni kapasite oluşturulmaması ve yeni firmalara belki yurt dışından 
gelecek yapancı sermayeli firmalara kapasite oluşturulması teşvik edilmemeli. Tabii ki 
Türkiye’ye yatırım yapılsın biz de arzu ediyoruz ama Türkiye’nin kaynakları burada bir 
kapasite varken ve Türkiye’deki firmalara  iş verilmezken yeni  gelecek firmaya da  
yurt dışındaki firmaya da teşvik verilmemesi gerektiğini yani daha çok bu açıdan 
söylüyorum yoksa teşvikler tabiî ki verilmeli her bir proje yenilik getiriyor ama 
kapasiteler dururken, bu kapasiteleri kullanmak önceliğimiz olmalı geçmiş yıllarda 
tekstilde çok fazla teşvikler verildi, daha sonra bir sürü makineler çöp oldu, benzeri bir 
duruma düşmeyelim çünkü kapasitelerimiz düştü, bu kapasiteleri de kullanabilmeliyiz.  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Haklısınız. Teşekkür ediyorum. Sevgili İlhan Aydın Müdürüm de bunları duyuyor, 
görüyorum notlarını alıyor, İlhan Bey teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen 
üyemiz var mı? Buyurun Hayri Bey. 
 
Meclis Üyesi Hayri KAYA: 
 
Ben Ahmet Bey’in açıklamasına şöyle bir açıklık getirmek istiyorum veya katkıda 
bulunmak istiyorum son dönemde biliyorsunuz Manisa’da yatırımı söz konusu VW 
halihazırda teşvik verildi ama bence teşvik verilmesi doğru bir çalışmaydı. Tabii işin 
arkasının gelmesi lazım.  Orada yatırımın yapılması lazım. Ahmet Bey herhalde sizin 
kast ettiğiniz verilmiş olan ve burada kurulacak olan kapasite ile ilgili değil bunun 
dışındaki farklı yatırımlar olursa değil mi ben öyle anlıyorum.  
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Meclis Üyesi Ahmet BAYRAKTAR:  
 
Hayri Bey şimdi çok az da olsa bazı yeni projeler Türkiye’ye geliyor tabii otomotivde 
bildiğiniz gibi kararlar Türkiye’de verilmiyor, yurtdışında veriliyor. Bununla ilgili 
tercihlerini bazen OEM firmaları Türkiye’de faaliyette olmayan firmaya da kullanıyor 
ve Türkiye’ye yatırım yapılsın diyor tamam buna karşı değiliz, tabiî ki serbest rekabet 
ortamı o veya bu nedenle bu firmalara teşvik verilebilir. Ama Türkiye’de bir kapasite 
duruyorsa, Türkiye devletimiz buna bir yönlendirici olamıyorsa hiç olmazsa teşvikini 
Türkiye’nin kaynaklarını burada kullandırtmasın, teşviksiz gelsin, yatırımın yapsın. 
 
Meclis Üyesi Hayri KAYA: 
 
Zannediyorum yine teşvik almadan da yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi biraz zor 
Ahmet bey. Belki bu yıl için olmaz ama .. 
 
Meclis Üyesi Ahmet BAYRAKTAR:  
 
Biliyorsunuz yeni bazı projeler de, verilecek projeler de geliyor, bir iki araç projesi var. 
Yani ben bunu bu anlamda söylemiyorum, mevcutlarla ilgili de söylüyorum.  Ama 
Türkiye’deki imalatçılar teklif bile almıyorlar, şu anda üretim yapıyorsunuz sizden 
teklif bile almıyorlar yani şimdi bir tercih kullanmak istiyorlar ama Türkiye’deki 
sermayenin buna gücü yetmiyor. Serbest rekabet  herkes kendi de şey yapabilir ama 
Türkiye’de bu kadar kapasite varken böyle bir tercih kullanılıyorsa o zaman 
Türkiye’deki teşviklerden yararlanmaması gerekir, örneğin bizim kapasitelerimiz bu 
projede var, bir sonraki projede yok. Ben bu kapasiteyi sadece bir proje için 
yapmıyorum bu ülke için yapıyorum.  Bir koruyuculuk olması lazım, buradaki 
kapasitelerin bunu söylemeye çalışıyorum. Yalnız bizde değil, TİSK’de de bu konu 
gündeme geldi. TİSK İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu’nda  orada da temsil eden 
bir çok firma sektör var, örneğin ben bir tanesinden bahsedeceğim, çimento da bugün 
%30 kapasite var haklı olarak çimentocular diyor ki  bizde %30 kapasite kullanılırken 
Türkiye’de yeni bir çimento kapasitesi teşvik edilmemeli diyor, yeni bir yatırım 
yapacaksa gelsin yapsın kendi imkanları ile, tercih stratejik olarak veya bir firmayı 
kullanmak için yapılıyorsa  o zaman Türkiye’nin kaynaklarından yararlanmasın. 
 
Meclis Üyesi Hayri KAYA : 
 
Benim sadece söyleyeceğim şu; kriter olarak eğer minimum %50 yerlilik oranı kriteri 
getirilirse bu yatırımlara orada da tabiî ki  tedarik sektörüne bir fırsat çıkar diye 
düşünüyorum. Şartlara bağlanırsa buradan da tedarik yapılırsa sanki lehimize olur 
diye düşünüyorum.  
 
Meclis Üyesi Ahmet BAYRAKTAR:  
 
Hayri Bey, bugün artık ülkelerde tedarik zincirlerinde farklı yeni stratejiler 
oluşturulmaya başlanıyor. Bu oluşturulurken Türkiye ile ilgili de bugün örneğin 
vizelerimiz olmasına rağmen, seyahat engelimiz var, Avrupa’ya gidemiyoruz en 
büyük müşterilerimizin olduğu yere, gidip gelemediğiniz yerlerde nasıl iş 
yapacaksınız. Sizi turizm ile ilgili Fransa’nın muhtemelen İspanya’nın, İtalya’nın, 
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Yunanistan’ın engellemeleri ile  Avrupa Birliği bu sene Türkiye’yi turizme açmadı ve 
bu şekilde pozitif korumacılığa geçiyorlar yani bu pandemi ile birlikte farklı 
uygulamalar geliyor, bunlar olurken biz dünkü gibi kapılarımızı ne olursan ol gel ben 
sana her türlü  teşviki vereceğim  dememeliyiz.   90’lı yıllarda tekstilde korkunç 
makine yatırımları yapıldı. Türkiye’nin kaynakları ile, kaynak destekleme primi ile her 
şey yatırım indirimlerine kadar, ne oldu ? vergiler verilmedi , bilmem ne oldu, sonra 
baktık bir sürü tekstil makinesi  çöp oldu. Otomotivde de bu olacaktı, çimento da 
olacaktı, başka sektörde de olacaktı. Türkiye’nin de artık daha akıllı olarak buradaki 
kapasitelerini, buradaki sanayicisini de duyabileceği alanlarda koruması lazım, 
bilmem anlaşıldı mı.? Herkes gelsin, serbest yatırım yapılsın ama Türkiye’nin 
kaynaklarını bu kadar bonkör veremeyiz 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ederim, Sanırım Sevgili Bahattin söz istiyor, bir de sevgili Sedat’ı gördüm. 
Bahattin Ertuğ sen söz mü istedin ?  
 
Meclis Üyesi Bahattin ERTUĞ : 
 
Evet Başkan söz istedim. Türkiye’de biliyorsunuz işsizlik, her şey arttı. Ben bir yazı 
yazdım Ayhan Bey’e de gönderdim  navlun desteği diye, bizim Kolsan da şu anda 
130 kişi istihdam aldım. Kapasite iki katına çıkıyor hatta Pazar günü de çalışıyorum 
ama  bir tek şey var Ayhan Bey bundan 3-4 ay evvel navlun desteği alıyordum, 
ihracatın tamamen %80’i Amerika’da, ihracat dünyada durduğu için gemiler pahalı ve 
şimdi zorluk çekiyorum…. Kısmı da aynı şekilde Avrupa’da ihracatımız arttı. Bunun 
desteğini alıyordum navlun desteği bizim için çok önemli şimdi herkes ülkede 
sanayinin gelişmesi için artması için bunu şey yapmamız lazım, Bakan varken şey 
yapmadım kimse navlun desteğini dikkate almıyor, zaten elektrik pahalı, her şeyimiz 
pahalı, rekabet etmemiz hakikaten çok zor, bu konuda yardım istiyorum. İmalatımız 
arttı. Sayın Ahmet Bey’de söylüyor teşvik…. teşvik de istemiyorum bir şey 
istemiyorum  sadece navlun desteğini istiyorum.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Bahattin Bey bu konuda talepler  TOBB’a başka illerden de geldi, biz de getirdik 
merak etmeyin çalışma yapılıyor. 
 
Meclis Üyesi Bahattin ERTUĞ : 
 
Yani kesinlikle şunu söylüyorum ihracatımızın artması için bunu 6 ay evvel 
veriyorlardı neden kapattılar, şu anda ihtiyacımız var gerçekten bu konuları 
desteklememiz lazım. Ayhan Bey rica ediyorum.  
 
Meclis Üyesi H.Sacit ERTUĞ:  
 
Navlun desteği karşı etki almasın diye AB’den navlun desteği başladı şu anda bilginiz 
olsun. Firmalar tek tek bağlı oldukları İhracatçılar Birliği’ni arayıp  bilgi alabilirler. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Söz Sedat Silahtaroğlu’nda, sonra Emre Giray dostuma söz vereceğim. Sevgili Sedat 
söz sende. 
 
Meclis Üyesi Sedat SİLAHTAROĞLU :  
 
Verilen bilgiler için teşekkür ederim Başkanım. Ahmet Bayraktar’ın söylediklerine 
tamamen katılıyorum. Teşvik mekanizmaları mutlaka belirli bir süzgeçten geçirilerek 
uygulanmak zorunda burada tabiî ki hem ülkenin, hem dünyanın şartlarının dikkate 
alınması gerekiyor. Ben de zaten bunu düşünerek Sayın Bakan’a yatırım indirimi 
konusunda bir öneri sundum. Ahmet bey’in söylediği gibi bu yatırımları bizim bütçe 
kaynaklarından desteklemememiz gerekiyor. O bakımdan en azından şunu 
yapabiliriz diye ben öneri sundum. Yerli katkı oranına daha yüksek bir yatırım indirimi 
verilebilir veya ithal kısmına yatırım indirimi verilmeyebilir yani bütçe kaynaklarından 
yatırımların desteklenmemesi lazım. Destekleniyorsa da bunların sadece yerli 
kaynaklara yönelik olmasını öneri olarak Bakana sundum. Bunu sizlerle de 
paylaşmak istedim. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum Sedat Bey. Emre Bey buyurun. 
 
Meslek Komitesi Başkanı Emre GİRAY : 
 
Merhaba Başkanım, teşekkür ederim. Ben de herkesi saygı ile selamlıyorum. Ben de 
kısaca kendimi tanıtayım. Emre Giray 33.Metal Döküm Komitesi Başkanıyım aynı 
zamanda Türkiye Döküm Sanayicileri  Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 
 
Bahsedilen konular ile ilgili iki şey söylemek istiyorum. Biraz tekrar da olacak ama 
özellikle bizim sektörümüz açısından çok kritik olduğu için dile getirmek istedim. Bir; 
bu kısa çalışma ödeneği konusu bizim sektörümüzde genel ortalama şu anda 
yaklaşık yarı kapasite çalışıyor. Kısa çalışma ödeneği konusunda da hükümet 
tarafından uzatmaya pek bir meyil yok gibi gözüküyor. Bence bu çok tehlikeli bir şey 
yani bu şekilde devam etmemiz, istihdamı koruyarak devam etmemiz çok kolay 
olmayacak bunun 2009 krizinde ki, bugün yaşadığımız kriz, düşüş en azından bizim 
sektörümüz açısından onun daha da üzerinde 2009 krizinde bile bütün yıl boyunca 
bu destek verilmişti. Burada en azından üç ay hatta bence ideal olanı altı ay bu 
ödeneğin uzatılması gerekiyor, yoksa sonuçları hem sektörler açısından, iş dünyası 
açısından hem de sosyal hayat açıdan, ülkemiz açısından kötü olacaktır diye 
düşünüyorum.  
 
Bir diğer konuda enerji maliyetleri; bizim sektörümüzde maliyetlerimiz için de enerji 
%30’a kadar etkili. Yunus Bey de bahsetti gerçekten döviz bazında da artmış 
durumda yani TL bazından öte döviz bazında da maliyetlerimiz geçen yıldan bu yana 
artmış durumda, zaten ihracat pazarları oldukça sıkıntılı zorlanıyoruz, şu piyasa 
ortamında bunu fiyatlarımıza yansıtmamız da çok mümkün olmuyor, gerçekten çok 
zorlayıcı sonuçlarımıza da çok etki edici bir rolü var.  Bu konuda da bir düzenlemeye 
ihtiyaç var, bunları dile getirmek istedim. Teşekkür ederim.  
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Emre Bey teşekkürler ama bu bahsettiğiniz her iki konuda Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne sadece bizden değil, bütün Odalardan geliyor Ayhan Başkanım açıklar. 
Odalar ve Borsalar Birliği’nde de ciddi çalışmalar yapılıyor umarım sonuçlarını 
alacağız. Bana yansımış başka bir şey göremiyorum. Ayhan Başkan son olarak Sizin 
bir katkınız olursa alalım, sonra toplantıyı kapatalım. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Siz kapatmadan ben şöyle bir yol izleyeceğim. Bugün aşağı yukarı 7-8 tane 
profesyonel arkadaşımız da toplantıyı zaten izledi ben de notlarımı aldım.  Onlar da 
aldılar. Biz bu notları düzenli bir hale getirip, hem Bakana ilettiklerimizi, hem de 
bugün burada çıkan notları Odalar Birliği Başkanımızın Genel Sekreterine ileteceğim,  
dolayısı ile oradan netice alırız ümidim var.  Ancak kısa çalışma ödeneğini Emre Bey 
çok güzel dile getirdi. Benim de Bakana konuşmamda çok fazla uzatmamak için kısa 
kestim ama orada dedim ki eğer işçi çıkartma kısıtlaması devam edecekse ki öyle 
gözüküyor,  eş zamanlı kısa çalışma da olmalı yani onlar örtüşmeli bunlardan birisi 
tek başına olmamalı diye dile getirdik. Bu aynı zamanda Odalar Birliği’nde de 
kullanılan bir argüman dolayısı  ile bence kritik nokta bu, o konuda biraz yavaş 
davranıyorlar bir de Sayın Bakan da dile getirdi,  arkadaşlar bu kıdem tazminatları 
konusu çok önemli ve kritik, şimdi bazı illerde bazı sanayiciler  kıdem  tazminatının bu 
şekilde veya yeni arttırılmış haliyle devam etmesini bildiğimi kadarıyla kıdem 
tazminatı yükünün 8.63 gibi bir rakamı var. Bunun kesilerek yapılmasını istiyorlar 
ancak ortalamalarda sanayiciler olarak konuşurken, fiilen ortalamalarda bu oran yani 
sanayicinin çalışana verdiği tazminat oranı  maliyet olarak aşağı yukarı %3’lerin 
altında, sayısal maliyetler ortalamalara göre diyorum belki  bazısı %100 
uyguluyordur, bazısı başka nedenlerden çıkarttığın için  sadece %3 gibi bir maliyeti 
var. Odalar Birliği bu maliyetin artmaması konusunda çaba  gösteriyor ben bugün 
Bakan’a brüt ücret ödeyenin,  işçi sigortasını ve  vergisini kendi ödesin bu çok önemli 
diye düşünüyorum.  İşçinin vergisini kendi ödemesi cebine giren paradan çıkartıp 
para vermesi bence demokrasimiz adına da çok önemli bir şey olabilir, bu sadece bir 
fikirdi ancak Odalar Birliği’nin görüşü kıdem tazminatı konusunda ilave bir yük, bu 
dönemde kaldıramayız  dolayısı ile onu da  bildiriyoruz.  
 
Enerji maliyetleri hakikaten büyük bir sıkıntı Emre Bey’in söylediği döviz bazında 
artıyor olması taşınabilir yük değil yani bir de enerji fiyatları düşerken olması çok 
enteresan ancak bütçe  konusunda da az önce dile getirdim, Hazine Bakanımız da 
bütçenin denkliği konusunda  bu  ikinci planda bir oldu artık demesinde bunu da 
anlıyoruz ama yine de vergileri arttırarak  biraz telafi etmeye çalışıyorlar  diye 
düşünüyorum özet olarak ben  buradaki  toplantıda konuşulan notları  Odalar 
Birliği’ne ileterek takipçisi olacağız Başkanım. Teşekkür ediyorum. 
 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür 
ediyorum.  
 
 



KARAR NO: 27       17 HAZİRAN 2020 

17 
 

GÜNDEMİN V. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin son maddesi gelecek toplantı tarihinin tespiti ve kapanıştır. Bildiğiniz 
gibi normalde meclis toplantımızı   her ayın üçüncü çarşambası yaparız ama temmuz 
ayının üçüncü çarşambası 15 Temmuz tarihine denk geliyor, resmi tatil olduğu için 
toplantımızı dördüncü Çarşamba olan 22 Temmuz 2020 tarihinde yapacağız. 
Dolayısı ile lütfen şimdiden 22 Temmuz tarihini Kocaeli Sanayi Odası meclis 
toplantısı olarak lütfen not alın umuyorum her şey yolunda gider, pandemi etkisi de 
düşer ve toplantımızı yüz yüze yaparız ama aksi halde burada gördüğünüz gibi zoom 
üzerinden toplantımızı 22 Temmuzda yapabiliriz bunu size ayrıca bildiririz. Ama 
gelecek toplantımızın tarihimiz 22 Temmuz saat 10:00’dur. Hepinize katılımlarınız için 
çok teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Herkese kolay gelsin. 
 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 17 Haziran 2020 tarih ve 27 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt 17  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
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