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2020  YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU 
 

PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 
Odamızca Yürütülen Projeler 
 
Sanayiye Uzman Projesi  
 
14 Mayıs 2020 tarihinde “Sanayiye Uzman Projesi” 
kapsamında video konferans toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda proje kapsamında kullanılacak yazılım 
programı ve tanıtım faaliyetleri konuları görüşülmüştür. 
 
 
 
 
 
 
Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi 
 

 
 
29 Mayıs 2020 tarihinde 3. Proses 
Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin 
Yürütme Kurulu Toplantısı  video 
konferans yöntemi ile yapılmıştır.  
 
 

 
Oda Görüşleri  
 

 06  Mayıs 2020 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza 
Senaryo Dokümanı Tebliği Taslağı” konusundaki Oda görüşümüz TOBB’a ve T.C. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletilmiştir. 
 

 09 Mayıs 2020 tarihinde “YEKDEM Maliyeti” konusundaki Oda görüşümüz Marmara Bölge 
Odaları Toplantısı için TOBB’a iletilmiştir. 
 

 12 Mayıs 2020 tarihinde “Pandemi kaynaklı hastalıkların iş kazası olarak 
değerlendirilmemesi” konusundaki Oda görüşümüz Kocaeli Milletvekilleri’ne iletilmiştir. 
 

 14 Mayıs 2020 tarihinde “COVID-19 Test Merkezi” konusundaki Oda görüşümüz Kocaeli 
Milletvekilleri’ne iletilmiştir. 
 

 15 Mayıs 2020 tarihinde “COVID-19 ile ilgili yerel sorunlar” Pandemi Kurulu’na iletilmiştir.  
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PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 
Oda Görüşleri  

 

 20 Mayıs 2020 tarihinde “YEKDEM Maliyeti ve Kronik rahatsızlığı ve 65 yaş üstü olması 
nedeniyle işe gelmesi yasaklanan işçiler” konularındaki Oda görüşümüz T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı İstişare Toplantısı için TOBB’a iletilmiştir. 
 

 29 Mayıs 2020 tarihinde “2014-2020 dönemi IPARD Programı, e-ihalelerde satışları ve   
İhracatçı Birliğine Kayıt Belgesi” konularındaki Oda görüşümüz Tarım ve Orman Bakanlığı 
İstişare Toplantısı için TOBB’a iletilmiştir. 

 
Odamızca Hazırlanan Raporlar 
 

 Ekonomi ve gündeme ilişkin konu özetleri hazırlanarak Başkanlığa bilgi verilmiştir.  
 

 Sanayi kuruluşlarının mecvut durumunu belirleme anket sonuçları raporlanmıştır. 
 

Odamızca Düzenlenen Eğitimler  
 
Covid-19 Kapsamında Ekonominin Değerlendirilmesi ve Vergi Uygulamalarında Güncel 
Gelişmeler …. 
 
Odamız ve Major YMM ve Bağımsız Denetim 
firması işbirliği ile “Covid-19 Kapsamında 
Ekonominin Değerlendirilmesi ve Vergi 
Uygulamalarında Güncel Gelişmeler” konulu 
seminer, 21 Mayıs’ta internet üzerinden 
düzenlenmiştir.  YMM Şükrü Dilaver,  YMM 
Bülent Görer ve YMM Nuri Değer tarafından 
bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda; Covid-
19'un küresel ekonomiye ve Türkiye 
ekonomisine etkileri, finansal piyasalar, 
bankacılık sektörü ve Covid-19 kapsamında vergi 
uygulamalarında güncel gelişmeler konularına 
ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.  
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PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 
 
AB Bilgi Merkezi Etkinlikleri  
 
Değerler Avrupası ve Krizler: Ortak Değerlerin Geleceği paneli… 
 
12 Mayıs 2020 tarihinde, İktisadi Kalkınma Vakfı , 
İstanbul AB Bilgi Merkezi ve Dış Politikada Kadınlar 
Girişimi ile birlikte "Değerler Avrupası ve Krizler: 
Ortak Değerlerin Geleceği" başlıklı panel 
düzenlemiştir. Panele ; Ayhan Zeytinoğlu (İKV 
Yönetim Kurulu Başkanı) , Doç. Dr. Çiğdem Nas, (İKV / 
Yıldız Teknik Üniversitesi) M. Gökhan Kilit (İKV Strateji 
ve İş Geliştirme Müdürü (Moderatör) 
Nilgün Arısan Eralp (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Doç. Dr. Özlem Kaygusuz, 
(Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Sanem Baykal (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Prof. Dr. 
Senem Aydın Düzgit (Sabancı Üniversitesi / İstanbul Politikalar Merkezi), Prof. Dr. Zeynep 
Alemdar (İstanbul Okan Üniversitesi) katılmıştır.  
 
Pandemi Sonrası Dönemde  AB - Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkiler paneli… 
 

22 Mayıs 2020 tarihinde, 
"Pandemi Sonrası Dönemde AB - 
Türkiye Ekonomik ve Ticari 
ilişkileri" başlıklı panel,  AB 
Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian BERGER ve 
Kocaeli Sanayi Odası Başkan 
Ayhan ZEYTİNOĞLU’nun açılış 

konuşmaları ile başlamış olup, etkinlik Ticaret Bakanlığından  Hüsnü DİLEMRE,  Bayraktarlar 
Holding‘den Ahmet BAYRAKTAR ve İktisadi Kalkınma Vakfı’dan  Doç. Dr. Çiğdem NAS  katılımları 
ile gerçekleşmiştir. 
 
Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon  
 
10 Mayıs 2020 tarihinde TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında “Risk 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. 
 
Mayıs   ayında Yönetim Kurulu Başkanının katılmış olduğu toplantılar;  
 

 2 Mayıs 2020;  Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı. 

 5 Mayıs 2020; Gebze’de kurulan COVID-19 Tanı Merkezi’nin tanımı basın toplantısı. 

 9 Mayıs 2020; Avrupa Birliği 70.yılında AB-Türkiye ilişkileri değerlendirme toplantısı. 

 10 Mayıs 2020; TOBB Yönetim Kurulu toplantısı. 

 11 Mayıs 2020; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Karedeniz Bölge Başkanları ile 

toplantısı. 

 12 Mayıs 2020; İKV Yönetim Kurulu toplantısı. 

 13 Mayıs 2020; KOSBAŞ Yönetim Kurulu toplantısı. 

 15 Mayıs 2020; Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu toplantısı. 

 16 Mayıs 2020; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Marmara Bölge Oda Başkanları ile 

toplantısı. 

 17 Mayıs 2020; AB ve NATO boyutunda salgın sonrası dış politika konulu bilgilendirme 

toplantısı. 

 20 Mayıs 2020; T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda/Borsa Başkanları istişare toplantısı. 

 22 Mayıs 2020; Pandemi Sonrası dönemde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkiler Paneli. 

 28 Mayıs 2020; KSO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı. 

 29 Mayıs 2020; KSO Ulaşım Limanlar ve Lojistik Komisyonu ile Dilovası OSB’de bulunan 

limanlar ortak toplantısı. 

 
      Mayıs ayında Oda Persolenin katılmış olduğu toplantılar;  
 

 11 Mayıs  2020 tarihinde Karadeniz Bölge Odaları Video konferans Toplantısı’na Odamız İş 
Geliştirme Sorumlusu katılmıştır. 

 

 11-15 Mayıs tarihleri arasında, TOBB ve Ticaret Bakanlığı ortak projesi olan İhracat Destek 
Ofisleri kapsamında 5 günlük online eğitim programına Odamız Uluslar arası İlişkiler 
Uzmanı katılmıştır. Eğitimde Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve serbets gümrük 
anlaşmaları üzerine Bakanlık uzmanları tarafından bilgilendirme yapılmıştır. 

 

 28 Mayıs 2020 tarihinde KSO Yüksek İstişare Kurulu Video konferans toplantısı’na Odamız 
İş Geliştirme Sorumlusu katılmıştır. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 
Meclis Toplantısı  
 
Kocaeli Sanayi Odası Mayıs ayı meclis toplantısı Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Oral 
Erdoğan’ın katılımı ile online gerçekleştirildi …  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul 
Başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı 
Meclis toplantısına konuk konuşmacı 
olarak Piri Reis Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr Oral Erdoğan katılarak  “Küresel 
Ticaret Savaşını takiben ortaya çıkan, 
çıktığı yer ile en fazla kişinin ölümüne 
sebeb olduğu yerin ilginç bir şekilde Çin 
ve ABD olması ile dikkatleri daha fazla 
üzerine toplayan tarihi bir krizi 
değerlendirmek,Türkiye’nin durumunu 
irdelemek kapsamında “Küresel Ticarette ve Ekonomide Daralma“ , “Türkiye’de Ekonomik 
Durum”, “Piyasadan  Beklentiler” konularında sunum gerçekleştirdi. 
 
Aylık faaliyet raporunun görüşülmesi maddesinde Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu söz 
alarak;  Ekonomik değerlendirmesinde; “Nisan ayı ihracat, ithalat, dış ticaret açığı rakamları, 
Kocaeli Gümrüklerinden alınan nisan ayı ihracat ve ithalat rakamları, otomotiv ve kimyevi 
maddeler ihracatındaki düşüş rakamları, cari denge mart ayı ve yıllık rakamları, turizm rakamları, 
reel efektif döviz kuru rakamları, nisan ayı ve 2018-2019 enflasyon verileri ile TÜFE-ÜFE rakamları, 
sanayi üretimi rakamları, genel işsizlik rakamları ile sektörel işsizlik rakamları, bütçe rakamları, 
Türkiye ve ilimiz geneli kapasite kullanım oranları” hakkında bilgi verdi.  
 
Konuşmasının devamında KSO’nun geçen ay yapmış olduğu girişimler; *COVID-19 Komisyonunun 
kurulması, *27 Nisan’da KSO’nun girişimleri ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve 
GTÜ İşbirliği ile  kurulan COVİD-19 Tanı Merkezi, Merkezin çalışmaları, yapılan taramaların sayısal 
verileri, *TOBB Nefes Kredisi, *Üyelerden gelen sorunların çözümü için yapılanlar, *KSO’nun son 
takiplediği  konular (Mali Destekler, Vergi Destekleri, İstihdam Destekleri, Operasyonel Destekler ) 
ile kar dağıtım kısıtlaması ile fahiş fiyat düzenlemesi konularında talep edilen değişiklikler 
konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
 
Konuşmasının sonunda geçtiğimiz ay video konferans ile yapılan toplantılar ve görüşülen konular 
hakkında bilgi verdi. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı  
 

2020 yılının ilk Meslek Komiteleri 

Müşterek Toplantısı 2 Mayıs 

2020 tarihinde, Sağlık Bakanı 

Dr.Fahrettin Koca, TOBB Başkanı 

M.Rifat Hisarcıklıoğlu,  TOBB ETÜ 

Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 

Güven Sak, Prof.Dr.Adil 

Mardinoğlu  ve 134 meslek 

komite üyesinin katılımı ile video 

konferans yöntemi ile yapıldı. 

 

Toplantıda, T.C.Sağlık Bakanı Fahrrettin Koca ve TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Covid-19 süreci hakkında 

sanayicileri bilgilendirdi. TOBB Etü Rektörü Prof.Dr.Güven Sak 

“Covid-19 pandemi sonrası yeni ekonomik düzenin iş 

hayatına etkileri” konusunda sunum yaparak üyelerin 

sorularını cevapladı. Prof.Dr.Adil Mardinoğlu koronavirüs tespitine yönelik PCR Test merkezi ile 

ilgili bilgilendirmede bulundu. 

 
Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular 
 
3. Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu)  
 

 Pandemi döneminde yemek sektörünün hiç durmadığı üretime devam ettikleri bilgisi 
verildi. Üretimin %70 oranında düştüğü bu durumunda sektörü olumsuz etkilediği 
belirtildi. 

 Hammaddelerde meydana gelen fiyat artışları, firmalarda tek kullanımlık ürünlerin 
kullanılması ve yemekhanelerdeki hijyen kabinlerinden dolayı yemek üretim maliyetinin 
çok yükseldiği bilgisi verildi. 

 Pişmaniye sektörünün şehirlerarası yolculukların yapılamamasından dolayı üretimde 
düşmeler olduğu belirtildi. 

 Pişmaniye üreticilerinin mücbir sebep kapsamında sayılmadığı bilgisi verildi. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 

Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular 
 

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

 Patates ürününün TARSİM kapsamında olmadığı ve dahil edilmesi gerektiği yönünde görüş 
bildirildi. Geçen hafta Afyon-Eskişehir bölgesinde üreticiler don zararı yaşadı. Bazı yıllar 
dolu ve sel olayları yaşandığı ve üreticinin mağdur olduğu belirtildi. Sigorta yaptırarak 
üretici ürününü güvence altına alabilir. 

 Özellikle Mayıs ayında yurtdışından ithal patates geldiği ve iç piyasaya arz edildiği 
belirtildi. Depolarda yeterli patates vardı ve Adana, Ödemiş gibi erkenci bölgelerde taze 
hasat başlamıştı. Yeterli patatesimiz vardı ve fiyatlarda makul seviyedeydi. İthal patatesin 
piyasaya arzı ile fiyatlar düştü. Üretici maliyetinin altına patatesini satmak zorunda kaldı. 
İthalat izni dönemleri piyasanın arz talep ve fiyat dengesine göre planlanması gerektiği 
belirtildi. 

 Sözleşmeli üretim yapan sanayi şirketlerine de destek verilmesi gerektiği yönünde görüş 
bildirildi. Şu an da sadece üretici desteğinin olduğu bu süreçte de sanayi kuruluşlarının 
üreticilere verdiği tüm taahhütleri yerine getirerek destek olmaya devam ettikleri 
belirtildi.  Sözleşmeli üretim ile hem üretici hem de sanayicilerimiz piyasada ki 
dalgalanmalardan korunmaktadır.  

 Covid salgını nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin maliyetlerinin arttığı belirtildi. 
Çalışanlara hem gerekli koruyucu ekipman ve hijyen malzemeleri sağlanmakta hem de 
kapasite nedeniyle taşıma ücretleri artmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin barınma 
yerlerinde hijyen ve temizlik malzemesi yardımı il, ilçe birimleri tarafından yapılabilmesi 
gerektiği yönünde öneri getirildi. 

 Sektör içinde bulunan üyelerimizin ithal ettiği muz ürününe, ihracatta kullanılan, İhracatçı 
Birliğine Kayıt Belgesi kriteri 8 Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Talep 
edilen belgelerin alınabilmesi için firmalara, taahhüt karşılığında, 2 ay mühlet verilmiştir. 
Firmalar bu süreç içerisinde istenilen belgeleri temin edip ithalatlarına, her beyanname 
için ithalat kayıt belgesi numarası alarak devam etmiştir. 

 Bu süreçte kayıt belgesi numarasını temin edilememiştir. Şirketimiz gibi birtakım 
firmalardan ek belge talep edildiği ve ilgili emtianın ithalatına izin verilmediği 
bilinmektedir. Fakat benzer faaliyet alanında olan ve benzer ürünler ithal eden 
firmalardan ise ek belgelerin talep edilmemiş olduğu ve bu firmaların olağan süreçte 
ithalatlarına devam ettiği görülmüştür. 

 Gıda ürünü ithalatı için istenilen ek belgeler esasında tekstil mallarına ilişkin ithalat 
işlemleri için talep edilen belgelerdendir. İstenilen belgelerin ek süre verilmeden temin 
edilmesi ise bir hayli zor olacaktır. Bununla beraber, ürünlerin gıda niteliğinde olması 
nedeniyle kısa depolama süresi ve hızlı bozulma riski söz konusudur. Bu kapsamda 
ithalatının engellenmesinden doğacak zararlar üyelerimize maddi hasarlar bırakacaktır. 
Bedelleri hâlihazırda ödenmiş ve buna karşın ithalatına usuli gerekçeler ile izin verilmeyen 
malların, evrak temini ile geçecek bu süreçte bozulması söz konusu olacak ve imha 
edilmeleri gerekecektir.   
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 

Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular 
 

 İthalat kayıt belgesi numarasının birtakım firmalara verilip o firmaların ithalat yollarının 
açık tutulması, aynı esnada makul gerekçelere dayanmadan birtakım firmaların dış ticaret 
faaliyetlerinin önünün kesilmesi uluslararası ticaret hukuku mevzuatına aykırılık teşkil 
etmektedir. Bununla beraber, bu sürecin bozulması kaçınılmaz olan ürünler bakımından ek 
süre verilmeden ilerletilmesi de vahim sonuçları olan bir durumdur. 

 

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

E-ihalelerde satışa sunulan tomruk istif fotoğraflarının, dijital ortamda sunulan bazı 
resimlerinin, gerçeği yansıtmadığı ve alıcıları yanılttığı konusunda şikayetler gündeme 
gelmektedir. Bu nedenle, söz konusu her bir istif fotoğrafının birkaç açıdan ve birden fazla 
çekilmesinin, daha uygun olacağı ve böylece alıcıların orman emvalini daha bilinçli olarak 
değerlendirmesine olanak sağlayacağı önerilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan görüş, 3 
Haziran’da yapılacak olan istişare toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı’na aktarmak 
üzere, KSO Yönetim Kurulu Başkanı’na iletilmiştir.  
 

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 duyulan ekonomik önlemler aşağıda yer almaktadır. Belirtilen 
önlemler için Yönetim Kurulu kararıyla görüş oluşturularak gerekli mercilere iletilmesi 
yönünde görüş birliğine varılmıştır. 

 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 

 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. 
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ODA ORGAN TOPLANTILARI 
 

Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular 
 

 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.  
 
 Tüm Komite üyeleri tarafından firmalarında aldıkları önemler konusunda bilgi aktarıldı.  
 Piyasada normalleşme yaşanmaya başladığı bilgisi verildi. 
 TSE’nin maske üretimi ile ilgili standart yayınladığı bilgisi aktarıldı. İşletmelerde tek 

kullanımlık maske kullanımı sonucu ciddi atık oluşumu meydana geldiği bilgisi 
verilerek, yıkanabilir bez maske kullanımının önemi vurgulandı. Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi’nin bez maske üretimine başlaması önerildi. 

 İşletme çalışanlarında çıkan koronavirüs vakalarının iş kazası olarak 
değerlendirilmemesi ile ilgili SGK tarafından yayınlanan genelge konusunda görüşüldü. 
Bu kararın kalıcı olması için kanun değişikliğinin yapılmasının gerekli olduğu 
aktarılarak, konuyla ilgili Oda tarafından yapılan girişimler komite üyeleri ile paylaşıldı. 

 Normalleşme ile ilgili önlemlerin ne olacağının tam net olmadığı bilgisi paylaşıldı. Bu 
kapsamda KOBİ’ler için kılavuzlar hazırlanmaya başlandığı bilgisi verilerek, KSO olarak 
TOBB’un da desteği ile kimya sektöründe sektörel bir kılavuz hazırlanması önerildi. 

 Piyasada ciddi bir ekonomik kriz beklentisi olduğu ve tahsilat sorunu ile karşı karşıya 
kalınabileceği konusu aktarıldı. 

 Gümrük vergilerinde son dönemde sürekli zam artışları olduğu bilgisi verildi. (Kimya 
sektöründe kullanılan bazı ithal ürünlerin gümrük vergilerine dün itibari ile %30 zam 
geldi.) 
 

 “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları, Hazırlıklı Olma ve 
Kazalara Müdahale Hakkında Tebliği Taslağı” ile ilgili görüşüldü. Konuyla ilgili görüşün 
Yönetim Kurulu onayından sonra ilgili mercilere iletilmesi kararı verildi. 
 

 17-18 Kasım 2020 tarihine ertelenen Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti 
Sempozyumu konusunda görüşüldü. 
 1 Haziran itibari ile Yürütme Kurulu Toplantılarının yine 15 günde bir online 

düzenlenmeye başlanması, 
 Sergi firmaları ile yapılacak olan ve salgın nedeni ile ertelenen Sektörel Buluşma 

Toplantısı’nın Haziran ayı başında online olarak yapılması, 
 Haziran ayı içerisinde Düzenleme Kurulu Toplantısı’nın yine online olarak 

düzenlenmesi, 
 Gelen bildirilerin tekrar değerlendirilmesi ve çağrılı bildiriler için Haziran ayı 

içerisinde iletişime geçilmesi kararı alındı.  
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 Normalleşme planının hayata geçirilmesinden sonra yeni üye ziyaretlerine ağırlık verilmesi 
kararı alındı. 

 Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ilgili komiteleri ile online ortak toplantı yapılması ve sektörel konularda 
fikir alışverişinde bulunulması kararı verildi. (EBSO ve ASO organizasyonu Sn. Hasan 
Şerefhan tarafından, İSO organizasyonu Sn. Mehmet Yılmaz tarafından yapılacak.) 

 Dijital Dönüşüm Komisyonu tarafından operasyonel izolasyon ve su tüketimlerinin takibi 
konusunda yazılım geliştirilmesi için girişimlerde bulunulduğu bilgisi verildi. Su 
tüketimlerinin takibi konusunda Çevre İhtisas Komisyonu ile ortak toplantı yapılması kararı 
alındığı belirtildi. 

 Bundan sonraki Komite Toplantılarının her ayın 2.Çarşamba gününden Perşembe gününe 
alınması kararı verildi. 
 

11. Meslek Komitesi  (Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu)  
 

İlaç Üretebilme Yetisi Raporu; Türkiye ilaç sektörü, yaklaşık 300 kuruluşu, uluslararası 
standartlarda bitmiş ürün ve hammadde üretimi gerçekleştiren tesisleri ile her geçen gün artan, 
160’dan fazla ülkeye ihracatlar ve 40.000’lere varan kişiye sağladığı istihdam ile dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarıyor.  İlaç sektörümüz , dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile 
mücadelede Türk tıbbına ve tedavi protokollerine tüm gücü ve imkanları ile destek vermektedir.  
 
Yüksek sermayeler ile inşa edilen, en son teknolojilerin kullanıldığı hijyenik ortamlarda bilgisayar 
destekli otomasyon sistemleri ile çalışan ilaç sanayii tesislerinde laboratuar, imalat ve benzeri 
alanlarda konularında en iyi eğitimleri almış, tecrübeli ve nitelikli elemanlar istihdam 
edilmektedir.  Bu suretle ilaç sanayiimizin paydaşları en son gelişmeleri yakinen takip ederek, 
dünya ile birlikte en son gelişmeleri hemen vakit geçirmeden, eşzamanlı uygulamaya alma 
şansına sahiptir.  
  
Bu imkanlara sahip ilaç endüstrimiz tüm dünya ile birlikte ülkemizi de derinden etkileyen Covid -
19 pandemi mücadelesinde tüm imkanlarını kullanarak Sağlık Bakanlığına desteğini vermekte 
gecikmedi. Aslen sıtma tedavisinde kullanılmakta olan, aynı zamanda  Covid-19 tedavisinde de 
başarılı sonuçlar veren, etkin maddesi  Hidrokisiklorokin Sülfat olan Plaquenil ülkemizde  
üretilmekte olup,  tüm üretilen adetler Sağlık Bakanlığının kullanımına sunulmuş ve üretimleri 
etkin madde ithalatına mümkün olduğu kadar devam edilerek sürdürülmektedir. Aynı zamanda 
eşdeğeri olan bir diğer ürünün yerli ilaç sanayiimiz tarafından üretimine başlanabilmesi için hızla 
ruhsatlandırma çalışmaları tamamlanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından önceliklendirilerek ruhsatı 
verilmiştir. Etkin maddesi Klorokin Sülfat olan bir diğer ruhsatlı ürün de gene yerli bir ilaç firmamız 
tarafından hızla üretime alınmış ve gene etkin madde tedariklerinde de üstün gayretler 
gösterilerek üretime devam edilmesi sağlanmış, tüm ürünler Sağlık Bakanlığına hibe edilmiştir.  
 
Hidroksiklorokin Sülfat ve Klorokin Sülfat etkin maddelerine sahip bu iki ürün dışında da tedavide 
önemli bir yer tutan antibiyotik Azitromisin de ülkemizde farklı ilaç firmalarında halen üretilmekte 
olup, yeterli miktarda kullanıma sunulabilmektedir.  
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Dünya standartlarında teknolojilere ve bilgi birikimine sahip ilaç sanayiimizde bu ürünlerin dışında 
Covid-19 ve benzeri virüs kaynaklı pandemilerde kullanılmak üzere Favipiravir, Remdesivir ve 
biyoteknoloji orijinli ürünlerin de teknoloji transferleri yapıldığı ve Sağlık Bakanlığımız tarafından 
gerekli ruhsatlandırma işlemlerinde önceliklendirme uygulandığı taktirde hızla üretilerek Türk 
tıbbının ve halkının kullanımına sunabileceğinin altını çizmek isteriz. 
 
Ülkemiz ilaç endüstrisinin gelişen farmasötik dünyada dinamik ve yön verici konumda olması için 
çalışmalarımızı heyecan ile sürdürmeye devam ediyoruz.  
 

12. Meslek Komitesi  (Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu)  
 

 Pandemi sürecin sanayicilerin ve kauçuk sektörünün yaşadığı sorunlar hakkında fikir 
alışverişinde bulunulmuştur. 

 Haziran ayı meslek komite  toplantısının 24 Haziran Çarşamba saat 10:00'da online 
olarak  yapılmasına karar verilmiştir. 
 

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

 Covid salgını nedeniyle üretimlerin durma noktasına geldiği tesislerde elektrik tüketimleri 
düşüyor, fakat YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) birim 
bedellerinin  yükselmesiyle, faturalarda artış gözlemleniyor. Bu dönemde bu maliyetler 
sanayiciler üzerinde ek maliyetler oluşturuyor. YEKDEM bedellerinin düşürülmesi ve bu 
sene alınmaması hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi. 

 Haziran ayı içerisinde, 13. Meslek Grubumuza yeni üye olan firmaların yerinde veya online 
olarak ziyaret edilmesine karar verildi. 

 Pandemi sonrasında yapılacak Meclis Toplantılarına katılımın ayrıca online (oy kullanma, 
soru sorma vb.) olarak da yapılması, toplantılara olan katılımı ve etkinliği artıracaktır. 
Konunun öneri olarak Yönetim Kurulumuza arz edilmesine karar verildi. 

 İstanbul-Kocaeli il sınırında pandemi nedeniyle uygulanan güvenlik önlemleri nedeniyle, 
çalışanların işe gidiş gelişlerinde gecikmeler olmaktadır. Gecikmelerin önlenmesi amacıyla, 
güvenlik önlemlerinin basitleştirilmesi veya azaltılması hususunun Yönetim Kuruluna arz 
edilmesine karar verildi. 
 

15. Meslek Komitesi  (Demir ve Çelik Sanayi Grubu)  
 

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

 Toplantıda gündem Virüs salgını karşısında alınacak önlemler ve yapılacaklar oldu. 

 İşletmelerde ekibin yönetilmesi, işletmelerde alınan tedbirler ve motivasyonun sağlanması 
için yapılan ve yapılması gereken tedbirler konuşuldu.  

 Korona virüse karşı alınan hijyen tedbirleri görüşüldü. 

 Çalışanların izin süreçleri ve sayılarında alınan tasarruf ve tedbirler görüşüldü. 

 Covid komisyonunda alınan kararlar hem komite hem meclis üyelerine mail olarak 
atılmasına karar verildi. 
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19. Meslek Komitesi  (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu) 
 

 Üniversite öğrencilerine metal sektörünü sevdirmenin yollarını bulmamız gerektiği, 

 Kurumsal bir sistem dahilinde, sürdürülebilir Sanayi-Üniversite İşbirliği yöntemi geliştirme, 

 Öğrencilerin aidiyet duygusunun gelişmesi için uzun dönem stajının önemli olduğu, 

 Covid19 sebebiyle 2021 senesi için bu programın kurgulanabileceği, 

 GTÜ içerisinde her öğrenciyle iletişimi kolaylaştıran, mail programının var olduğu, 

 Sektörün bilinirliğini artırmak için Öğrencilere Kariyer günleri düzenlenebileceği, 

 Öğrencilerin firmayı ziyareti ve çalışması sonrası, gördükleri, yaşadığı deneyimleri Sunum 
olarak arkadaşları ile paylaşmasının etkili olabileceği, 

 Firma ziyaretlerinin, öğrencilerin girişimciliğinin önünü açacak şekilde dizayn edilebileceği, 
firma yetkililerinin de bu programda eğitimci olarak tecrübelerini anlatabileceği 
konularından bahsedildi. 

 

20. Meslek Komitesi  (Elektrik Aletleri Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu)  
 

 Komite üyesi Sacit beyin firmasının geliştirdiği dezenfeksiyon ürünleri komite üyeleri 
tarafından tebrik edildi. Sacit bey konu hakkında bilgi verdi; Bu tür krizlerde işletmeler 
tarafından ilk kesintiler reklam harcamalarıdır. Reklam sektörü ilk etkilenen sektör 
olduğundan firması küresel salgına yönelik arge yaparak piyasanın ihtiyacı olan 
dezenfeksiyon ürünleri ile firmanın üretim alanını reklamdan diğer alanlara kaydırmıştır. 
Firmada 120 işçi çalışmaktadır. Çalışanların yarısı izinli, yarısı da kısa çalışma ödeneği 
almaktadır. Reklam sektörünün eski hale gelmesi en iyi ihtimalle 2021 senesini bulacaktır. 

 Komite üyesi Sedat Babalık küresel salgından tüm firmalar gibi kendilerinin de 
etkilendiklerini söyledi. Müşteriye kesilen faturalarda ciddi olarak düşüşler yaşadıklarını 
ifade etti, bu gelişmelerin çalışanlarına yansımaması için büyük bir çaba içinde olduklarını 
söyledi. Hükümetin personel sigorta priminde bazı sektörlere sağladığı imkanları bilişim 
sektörüne de sağlanmasının bu katma değerli sektörün gelişimine çok önemli katkılarının 
olacağını anlattı. Bu dönemde uzaktan çalışma zorunluluğundan dolayı güncel taleplere 
yönelik müşterilerimizden yeni uygulamalar için talepler geldi ve firma olarak 
müşterilerimizin bu taleplerini karşılamaya çalıştık. Küresel salgın zorunlu olarak dijital 
dönüşümü zorladı. Örneğin notere gidilerek yapılan tebligat ve talimatlar için e-
uygulamalar geliştirilerek hiçbir yere gitmeden müşterilerimiz resmi işlemlerini yapıyor 
hale geldiler. Bunun gibi onlarca süreç uzaktan yönetiliyor hale getirildi ve dokümanların 
üzerine elektronik imza atarak yaptıkları işlemleri kolayca resmileştirebildiler. 1-2 saatlik 
toplantı ya da görüşme için şehirler arası veya ülkeler arası seyahatler yapılıyordu,  çok 
zaman kaybediliyordu, kaynak israfı oluyordu. Eskiden de zoom gibi uygulamalar vardı. 
Pandeminin ortaya çıkması dijital dönüşüm hızlandırdı ve el altındaki teknolojileri 
kullanmaya zorladı. Havelsan tarafından zoom benzeri daha kullanışlı bir yazılım üretildi 
(dialog) bu sevindirici bir haber. Zoom benzeri yazılımların sunucuları yurt dışında. 
Toplantılarda konuşulan konular stratejik bilgi içerdiğinde bazen güvenlik endişeleri 
oluyordu en azından bu endişe giderilmiş oldu. Bu sebepten kendi milli yazılımlarımız her 
alanda hizmet vermeli ve kendi şirketlerimiz tarafından kullanılmalıdır. 
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 Sebahattin bey Çanakkale köprüsüne yaptığı işlerde son durum hakkında bilgi verdi. 
Köprünün kule çalışmalarını tamamladılar. Tabliye işleri devam etmektedir. Maske üretim 
makinesi talebi gelmiş ancak tasarım ve üretim aşamaları zamanı hesaplandığında 
üretimin karlı olmayacağı öngörülmüş. Uluslar arası piyasalarda kısa süre önce 5$ 
seviyelerine kadar çıkan maske fiyatı şimdi 4 cente kadar düştü 

 Sacit beyin önerisi; Oda zoom uygulaması üzerinden üyelerine webinar (web üzerinden 
canlı eğitim) vermelidir. Örneğin Yaman Koç (dış ticaret eğitimleri), Gülderen Somar, 
Hakan Okay, Umut Ekmekçi gibi eğitimciler olabilir. Odanın belirlediği başka eğitimciler de 
olabilir.   Güncel konu olarak küresel salgın sonrası dünyanın ve Türkiye’nin geleceği ne 
olacak gibi konular da olabilir.  

 Sacit Bey, Küresel salgının amerikada baba Bush zamanında ön görüldüğünü, bununla ilgili 
bir ekip kurulduğunu, önlemek için çalışmalar başlatıldığını, bu felaket için bütçe ayrıldığını 
ancak bir süre sonra konunun unutulduğunu anlattı. Salgının atlatılması uzun zaman 
alabilir, zira geçmişe baktığımızda salgın hastalıkların aşıları 20-60 yıl aralığında bulunmuş. 
Ayrıca Almanya’dan gelen haberlere göre küçük ölçekli firmaların %25inin battığını belirtti. 
Pandemi sonrası birçok firma kapanacağından reklam sektörü dijitale kaymaktadır. Bu 
durum Ertuğ Reklam firmasının başka dallarda üretim yaparak (örneğin;dezenfeksiyon 
tüneli, otomotiv gibi) eldeki tecrübeli işçilerin tutulmasını sağlamıştır.  

 Para piyasalarına bakıldığında bankalarda mevduat olarak önemli miktarda para var, 
faizler de düşüyor, ancak halk yarını göremediğinden parayı dışarıya çıkarmıyor. Biz iş 
adamları olarak da önümüzü göremiyoruz. Ağustostan sonra piyasalar ne olacak? Eylül 
Ekim aylarını göremiyoruz mesela. Parası olan için şimdi yatırım zamanı. Devlet hazineye 
borçlanıyor, para basılıyor bu da hiperenflasyona sebep olabilir. Bu da halkın 
fakirleşmesine sebep olur. Her alanda sanayi ve üretime yönelmeliyiz. Ancak böyle 
kurtulabiliriz. Sanayisi güçlü olan Çin Amerika gibi ülkeler bu durumdan en az zararla 
çıkacak. ABD dolar basarak bütün dünyaya dağıttığı için kendi içlerinde enflasyonu çok 
hissetmiyor. Corona Avrupa ülkeleri arasındaki sadakatsizliği ortaya çıkardı. Dağılmayı 
tetikleyebilir.  Ancak Almanya bizim ülkemizden firmalar satın alıyor ya da ortak oluyor. 
Kendini sağlama alıyor.  

 Yarın yapılacak meclis sonrası konuşmacı olan Oral Erdoğan’a sorulacak sorular belirlendi 
ve toplantı sona erdi. 

 

21. Meslek Komitesi  (Elektrikli Teçhizat Ürünleri Sanayi Grubu)  
 

 Küresel salgının günlük hayata etkileri hakkında konuşuldu. 

 Hükümet Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep listesini açıklamıştır. 
Otomotiv sektörü mücbir sebep kapsamına alınmıştır ancak otomotiv sektörüne yönelik 
üretim yapan elektrik ve elektronik sektörleri bu kapsama girmemiştir. Hâlbuki sektörler 
birbirleriye bağlantılarıdır. Elektrik ve elektronik sektörü dijitalleşme anlamında en önemli 
sektördür. Çok geniş bir alana hitap etmektedir. Odamız bu konuda TOBB nezdinde 
girişimde bulunup sektörümüzün de mücbir sebep listesine alınmasını sağlamalıdır.  
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 A.Bayraktar; Otomotiv sektörü hem yurtiçinde hem yurt dışında 27 nisana kadar tamamen 
durdu. Kısa çalışma ödeneğinden Türkiye, Almanya ve Slovenya’daki fabrikalarımızda 
faydalandık ancak Türkiye’de mücbir sebepten faydalanamadık.  

 A.Kandemir; Biz uluslararası firmayız, üretime hiç ara vermedik. Virüse karşı bütün 
önlemleri aldık. Kaymakamlıklardan izinler aldık, elemanlarda seyreltme yaptık ve 
çalışmaya devam ediyoruz. 2020 senesi devam eden projeler sebebiyle çok kayıp 
yaşamadık ama 2021 senesinde olumsuz etkileneceğimizi düşünüyoruz.  

 A.Bayraktar; Otomotiv sektörü dünya çapında %35-40 kapasiteyle çalışıyor. İnsanlar 
seyahat edemeyince araçlara da ihtiyacı olmuyor. Araç kiralama sektörü krizde. 
Amerika’da hertz battı. Araç satışları batı dünyasında olumsuz etkilenecek. Yakın zamanda 
da sektörün canlanmasını beklemiyoruz. Birçok sektörde planlanan yatırımlar bocaladı, 
revizyona girdi ve belirsizlik ortamı devam ediyor. Yurtdışındaki sektör temsilcileri önlerini 
görmek için ağustosu bekliyor. Çin’deki üretimimiz şubat ayında 3 hafta sekteye uğradı 
ama şimdi kayıp olmadan devam ediyoruz. Türkiye’de sektörümüz %90 ihracata çalışıyor. 
Covid süreciyle birlikte en önemli konulardan birisi de tedarik sürecidir. Kısa vadede 
elektronik komponentler konusunda sıkıntılarımız var. Dünya tedarik zincirinde bazı 
halkalarda kopma olduğunda (El Salvador örneği) üretimi tehdit eder seviyeye 
gelmektedir. Ülke olarak ne yapabiliriz? Yeni yatırımcıların olacağı bir döneme giriyoruz. 
Yeni yatırım için elektronik sektöründe ithal ikamesi için elektronik komponent 
yatırımlarının stratejik olarak desteklenmesini talep ediyoruz. Pandemi nedeni ile düşen 
ve atıl kalan sanayi yatırımları nedeni ile devlet ve sanayi kaynaklarının kapasitelerin doğru 
kullanımı için yeni yatırımların da teşvik edilmemesi gereklidir. 

 O. Sönmez; İtalya’dan tedariklerimizde çok sorun yaşadık. Fakat şimdi normale döndü 

 A.Başaran; Yeni teşvik konusunda Tobb nezdinde girişimde bulunabiliriz. Biz tedarik 
açısından sadece Çin tarafında sorun yaşadık. Toplamda tedarik ettiğimiz malzeme adedi 
272. 

 A.Kandemir; İtalya ile ilgili 2-3 hafta biz de sıkıntılar yaşadık ama şimdi düzeldi.  

 A.Bayraktar; Türkiye son zamanlarda yazılım konusunda girişimler gerçekleştiriyor ama 
yazılım tek başına yeterli olmayacaktır. Yazılım desteklerinin olumlu bulduğumuzu ancak 
yazılım kullanılan elektronik ürünlerinde birlikte desteklenmesi katma değer ve ihracat için 
iyi olacaktır. 

 İ.Araç; Ankara’da Ostim etkinliğini örnek alabiliriz. Türkiye’nin en iyi örneği. 

 A.Bayraktar; Bizi en çok endişelendiren konu fabrika kapanmaları yada iflasları; lojistik ve 
tedarik anlamında birkaç yıl sıkıntı çekeceğiz.  

 A.Başaran; Daha önceki krizleri bir şekilde atlattık ama bu covid krizi bizi zorlayacak gibi. 
Gümrük birliği her şeyi gözden geçiriyor. Trafoya yeni vergi gelecek ve bu vergi kalıcı 
olacak gibi görünüyor.  

 O.Sönmez; Biz sektör olarak sıkıntıyı biraz geç hissediyoruz. Bu konuda şanslıyız Önceden 
tedbir alabiliyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonları ile ilgili sorunlarımız oldu. Devletin 
evde kal çağrılarının sürekli tekrarlanması personeli olumsuz etkiledi. Kso tarafından 
yapılan korona testlerinden yaptırdık çalışanlarımıza, 2 pozitif vaka çıktı. Onları hastaneye 
yatırdık. O kişilere daha sonra yapılan testlerde negatif çıktı. Fakat bu iki kişi yüzünden 4-5 
kişi daha rapor aldı, iş kaybına sebep oldular. Diğer taraftan iki pozitif vaka diğerleri 
üzerinde farkındalık sağladı. Covid kurallarını savsaklayanlar intizamlı bir şekilde maske 
takıp bütün kurallara riayet ettiler.  
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Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular 
 

 A.Kandemir; Kontrol testlerinin yapılması esnasında çalışanlarda psikolojik etkilenmeler 
olabiliyor, vaka çıkması noktasında da motivasyon düşüklükleri görülebiliyor. 

 İ.Araç; 60 çalışanımız var. Yakında izin dönemi başlıyor. Bu önemli ve kapsamlı 
düşünmemiz gerekli bir konu. Bu konuda neler yapılabilir. Üretimimizi nasıl etkiler? 

 Toparlanacak olursa, komitemizin 3 ana konuda Oda’mız tarafından çalışma yapılmasını 
talep ediyoruz. 

 Türk elektrik-elektronik sanayi tedarik anlamında ve mücbir sebep listesine alınmasında 
Tobb nezdinde çalışma yapılması, 

 Türkiye Çin’e alternatif olması anlamında %5 bile olsa bir sektör oluşturabilir miyiz? Bu 
konuda Tobb ve hükümet nezdinde çalışma yapabilir miyiz? 

 Sektör olarak hükümetten mali destek ve vergi kolaylıkları bekliyoruz. 
 

24. ve 36. Meslek Komiteleri ( Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri / Motorlu 
Taşıt ve Diğer Aksesuar Ürünleri Sanayi Grupları)  
 

 Geçen toplantıda, OSB’lerin salgın nedeni ile kapalı şirketlerden kira muafiyetleri hakkında 
Odamız tarafından OSBÜK’e görüş bildirilmesi,  konusunun OSBÜK’te ses getirmesi için 
Ayhan Başkanımızın TOBB YK gündemine taşıması rica edildi. 

 Hükümetin açıkladığı “ana sanayi ile yan sanayinin beraberce yapacakları otomotiv 
yerlileştirme AR-GE çalışmalarına % 40 devlet desteği” için aksiyon alınmalı. 

 Pandemi sürecinde birçok hammadde kaçınılmaz olarak yüksek $ kurundan temin edilmek 
zorunda kalındı. Firmaların mali tablolarında ağır yaralar almaması için fiyat artışlarına 
gitmesi kaçınılmaz görünmektedir.  

 Sektörün esas itibari ile ihtiyaç duyduğu ekonomik politika; “Öngörülebilir dolar 
hareketliliği” olmayınca döviz hareketi sektörde problem yarattı ; 

a) Katar ile Türkiye'nin swap (döviz takası) anlaşmasının içinde bulunduğumuz krize 
etkisinin geçici olduğu vurgulandı. 

b) İthal hammaddelerle beraber dövize bağlı yerli hammaddelerdeki fiyat artışları sektörü 
zora sokunca yan sanayilerden talep edilebilecek indirimlerin  özellikle tier2 ve 3 
imalatçıları yok edebilir, 

c) Dış Ticaret açığına çare olarak düşünülen “ithalatın zorlaştırılması” olumsuz neticeler 
doğurmaktadır. Bu durumda; yurtdışından gelen önemli parçalarımızın kırmızı hatta 
düşürülmesi ile fabrikalarımızın durması kaçınılmaz olacaktır. 

 Dövizin bu denli hareketliliğinin piyasalara verdiği zarar, en kapsamlı STK olarak TOBB 
nezdinde bir komisyon marifetiyle tüm yönleri ile ortaya konulmalı. Bunun için 
hazırlanacak bir raporun YK’mıza iletilmesine karar verildi. 

 Çin – İpek yolu tekrar aktif edilmeye çalışılıyor. Bunun olumsuz etkileri bekleniyor. Gerekli 
önlemler alınmalıdır. 250.000 $ karşılığı T.C. vatandaşlığı önü kesilmesi gereken başka 
tehlikeler barındıran bir uygulamadır. 

 Ticaret Bakanlığı’nın TOBB 31 Mart 2020 tarihinde gönderdiği tebliğ ile şirketlerin 2019 
öncesi yıllara ilişkin dağıtılmamış kârlarını dağıtamayacakları ve 2019 yılı net faaliyet 
kârının ise azami %25’inin dağıtılmasına karar verildiği duyuruldu. Ne yazık ki alamadığı 
kar payını temin etmenin başka dolaylı yollarını arayacaktır. Bunun geçici bir süreç  olduğu 
yabancı yatırımcıya anlatılmalı.  
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Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular 
 

 Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılması (MESS de bu talebi yaptı)yönünde Oda 
görüşü oluşturulmalıdır. Oda Yönetimine arz ederiz. 

 Otomotiv sanayini desteklemek adına sıfır araç satışlarında yerli piyasalarda ÖTV indirimi 
yada hurda teşviki talep edilebilir. Yurt dışı piyasalar da ihraç edilen araç başına ek bir 
teşvik primi sağlanması Oda’mızca gündeme getirilebilir. 

 YEKDEM’ e son aylarda yapılan %100 ve üzeri artışlar maliyetleri çok olumsuz etkiliyor. 
Elektriğe son 2 yılda gelen zamlar, sektörü olumsuz etkilemekte olduğu deklare edildi. 
Konu hk. ilgili bakanlık dosyası için Odamız tarafından ayrıntılı bir rapor hazırlanması 
gerektiği görüşüldü. 

 
Fiilen gerçekleşen Yekdem rakamlar (TL/MWh): 

 

1. Aralık 2019 
Fiyatı 

2. Nisan 
2020 fiyatı 

3. Artış oranı 

4. 54,475 5. 233,3
13 

6. % 328 (tam olarak 4,2829 kat artmış) 

 
Mart 2020 ile Nisan 2020 yı kıyasladığımızda ise 1 ay içindeki artış oranı %67,2 dir. Elektrik enerjisi 
faturasında bazı kalemlerin farklı sebeplerle düşmesine rağmen sadece YEKDEM’in artışından 
dolayı sanayicin elektrik faturası Nisan ayında (bir ay içinde) % 9,50 artmıştır. Bu durum ciddi 
miktarda rekabet gücü kaybına sebep olmaktadır. 
 
25. Meslek Komitesi  (Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)  
 

 Korona Virüs (covid-19) Pandemisi sokağa çıkma yasakları ve kısa çalışma ödeneği bitişi 
sonrasındaki çalışma sistemi ve yeni çalışma düzenlemeleri görüşüldü. 

 Yetkili Servislerdeki Maliyetlerin azaltılması konusunda ikame araçların ÖTV ve KDV 
alınmaması konusunda YK dan destek alınarak ilgili kurumlara iletilmesi kararı alındı. 

 Yetkili servislere öğrenci veren okullara yazı yazılması ve bu dönemde çıraklık devam 
edebilmesi için sanayi odası test merkezinden test alınması yönünde öneri verildi. 

 Servis maliyetlerin azaltılması konusunda ortak satın alma yöntemleri görüşüldü. 
 

27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) 
 

 Komite üyeleri tarafından firmalarında koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler konusunda 
bilgi paylaşıldı.  

 İstanbul-Kocaeli arasında ulaşım konusunda artık sorun yaşanmadığı bilgisi aktarıldı. 

 Ergitme ocakları bulunan döküm tesislerinde (özellikle bakır) KDV tevkifatının %9’dan 
%18’e çıkarıldığı bilgisi verildi.  

 Sıfır Atık uygulamaları konusunda pandemi sürecinde bir yavaşlama olduğu bilgisi 
aktarıldı.  
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Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular 
 

 GEKAP Yönetmeliği’nin tamamen 2021 Ocak ayında yürürlüğe girmesi konusunda ilgili 
merciler nezdinde yapılan girişimde konusunda bilgi verildi.   

 Komite online toplantılarının 2 haftada bir yapılmasına karar verildi. 

 Bundan sonraki her toplantıya grup üyelerinden 5’er kişinin davet edilmesi ve COVID 
sonrası alınacak önlemler ve sorunlar konusunda fikir alış verişinde bulunulması kararı 
alındı.  
 

32.Meslek Komitesi (Cam ve Seramik Ürünler Sanayi Grubu) 
 

 Covid–19 pandemisinin sektör üzerindeki etkileri konularında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. 

 Komite üyelerinin komite toplantılarına katılımlarına ilişkin gerekli görüşmelerin yapılması 
ve bir sonraki toplantıda bir aksiyon planının oluşturulması kararı alınmıştır. 

 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 

 
 
 
 
İcra Kurulu toplantısı 13.05.2020 

 
 
 
 
 

 
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu 

 
 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında koronavirüs salgını sonrası 
girişimcilerin yaşadığı sıkıntıların ele 
alındığı online toplantıya Kocaeli GGK 
üyelerimiz katılım gösterdi. 
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İhtisas Komisyonları 
 
Pandemi nedeniyle,  Odamız İhtisas Komisyonu toplantıları video konferans ile yapılmıştır. 
 
İş Hukuku ve Çalışma Barışı Komisyonu 
 
İş Hukuku ve Çalışma Barışı Komisyonu video konferans 
yöntemi ile 04 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı 
toplantısında,  Kocaeli Sanayi Odası Hukuk Müşaviri 
Avukat Oktay Köse’nin sunumuyla, 5 mayıs 2020 
tarihinde webinar internet üzerinden “Covid-19’un iş 
dünyası ve hukuk hayatındaki olası tesirleri, alternatif 
bakış açısı ve çözüm önerileri” konulu seminerinin 
ücretsiz olarak düzenlenmesi hakkında görüştü. 
 
 
COVID – 19 Komisyonu 

 
COVID – 19 Komisyonunun 6 Mayıs 2020 
tarihinde gerçekleştirilen toplantısına 
Kocaeli Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Şenol 
ERGÜNEY katıldı. Toplantıda aşağıdaki 
konularda  görüşmüştür. 
 
 
 

 İşçilere verilen sağlık raporlarının bir kurul tarafından değerlendirilmesi 
 Temaslı olan işçilerin karantina uygulaması  
 İlaç üretimi ile ilgili Kocaeli’deki ilaç firmalarının durumu  
 Koronavirüs vakaları ile ilgili iş kazası değerlendirmesi 
 65 yaş üstü işadamı Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yöneticilerin sokağa çıkma 

yasağı  
 
COVID – 19 Komisyonunun 11 Mayıs 2020 
tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki 
konular görüşülmüştür. 
 
 Komisyon faaliyetlerinin üyelere 

aktarılma prosedürü  
 Koronavirüs vakaları ile ilgili iş kazası 

değerlendirmesi 
 Pandemi kapsamında olası iş kazası 

davalarına hukuken yapılması 
gerekenler 

 Sokağa çıkma yasağı esnasında çalışacak firmalara verilen izinler 
 65 yaş üstü işadamı Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yöneticilerin sokağa çıkma 

yasağı uygulaması 
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Ulaşım, Lojistik ve Limanlar Komisyonu 29 Mayıs 2020 tarihinde yapılan toplansında; 
 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 16 
Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan “Kıyı 
Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri 
ile bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve 
Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hakkında 
görüşülmüştür. 
 
 
Sanayi ve Djital Dönüşüm Komisyonu 
 
 
 

Sanayi ve  Dijital Dönüşüm Komisyonu 21 Mayıs 
2020 tarihinde ENOSAD Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği üyelerinin katılımı ile online 
toplanarak teknolojik gelişmeler hakkında görüş 
alış verişinde bulundu.  
 
 

 

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 164.  sayısında gündemdeki konulara yer verilerek 
Nisan-Mayıs  ayı faaliyetlerimizden 27 adet görsel, 11  adet yazılı bilgi gönderilmiş olup, 4 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. 
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Basına Gönderilen Bültenler  
 
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Mayıs ayında 9 adet basın 
bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup, özetleri aşağıda sunulmuştur. 
 

Konusu Tarihi 

KSO “Müşterek Meslek Komiteleri” toplantısı online 
yapıldı 

2 Mayıs 2020 

KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarını ve 
enflasyon oranlarını değerlendirdi 

03 Mayıs 2020 

Sanayinin COVID-19 taraması GTÜ’de yapılıyor 06 Mayıs 2020 

KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi 11 Mayıs 2020 

KSO Başkanı Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini 
değerlendirdi. 

13 Mayıs 2020 

KSO Başkanı Zeytinoğlu Sanayi Üretimini 
değerlendirdi 

14 Mayıs 2020 

KSO Başkanı Zeytinoğlu Bütçe Gerçekleşmelerini 
değerlendirdi 

15 Mayıs 2020 

KSO Başkanı Zeytinoğlu Kapasite Kullanım Oranlarını 
değerlendirdi 

22 Mayıs 2020 

KSO Başkanı Zeytinoğlu “Büyem” oranını 
değerlendirdi 

29 Mayıs 2020 

 
Mayıs Ayı Odamız Sosyal Ağlarına Haber Girişleri  
 
Mayıs ayında Odamız  facebook  sayfasına  63 adet, Odamız twitter hesabına  77 adet, instagram 
hesabına 61 adet haber girişi yapılmıştır. 
 
Odamız mayıs ayında 548 defa internet haberlerinde yer almıştır. 
 
Web Sayfası   
 
Mayıs ayında web sayfasında 37 duyuru, 12 haber girişi yapılmış olup, Web sayfamız 11.309 kez 
ziyaret edilmiştir. (Toplam Ziyaret sayısı  :  942.519 ) 
 
Basında KSO  
 
Odamız hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiştir ve 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmıştır. 
 
Odamız mayıs ayında 17 kez ulusal, 81 kez  yerel  olmak üzere  toplam 98 kez yazılı basında yer 
almıştır.   
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Ulusal Yazılı Basın Görünürlülük Raporu  
 

TARİH 
BASIN 
KURULUŞU 

KONU 

4.05.2020 Doğru Haber Gebze'ye Günlük 5 Bin Test Kapasiteli Laboratuvar 

5.05.2020 Doğru Haber Zeytinoğlu Enflasyon Oranını Değerlendirdi 

14.05.2020 Doğru Haber Zeytinoğlu, Cari Denge Verilerini Değerlendirdi 

15.05.2020 Doğru Haber Sanayi Üretimi Azaldı 

6.05.2020 Dünya Covid-19 Tanı Merkezinde Günlük 10 Bin Test Hedefleniyor 

12.05.2020 Dünya Kocaeli'de Ücretsiz Test Yapılan İşçi Sayısı 14 bin Çıktı 

29.05.2020 Dünya Karbon Vergisi Gümrük Birliğini Tehdit Edebilir 

10.05.2020 
Günlük 
Evrensel KSO "Numune Başı 30 TL Alınıyor" Haberini Doğruladı 

2.05.2020 Hürses KSO Üyelerine TOBB Nefes Kredisi İmkanı 

4.05.2020 Karar Tüm OSB'lerde Korona Testi 

4.05.2020 Milat Günde 5 Bin Test Yapacak Tesis Kuruldu 

3.05.2020 Milliyet 5 Bin Test Kapasiteli Laboratuvar 

4.05.2020 Posta Günlük 5 bin test Kapasiteli Laboratuvar 

23.05.2020 Sabah Rekabet Gücümüz Artacak 

6.05.2020 Türkiye Günlük 10 Bin Test 

4.05.2020 
Türkiye'de 
Yeniçağ OSB'ler Testten Geçirilecek 

2.05.2020 Yeni Asır OSB'lerde Sağlıklı Üretim Seferberliği  

 

 
 

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

T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Gebze Teknik 
Üniversitesi ve Odamız organizasyonunda, 
pilot bölge seçilen Gebze'de, günlük 5.000 
test kapasiteli kurulan Covid-19 Tanı 
Merkezi'nin tanıtım basın toplantısı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. 
 
 
 

İÇ  HİZMETLER ÇALIŞMALARI 
 
Gelen-Giden Evrak ile Gönderilen Posta-Kargo Görünümü  
 
01-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Merkez, Çayırova, Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin gelen 
ve giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir. 
 

 Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam 

Gelen Evrak 198 57 55 43 353 

Giden Evrak 281 78 37 54 450 

 
 

 
 
 
Gelen-Giden Evrak ile Gönderilen Posta-Kargo Görünümü  
 

 Mayıs ayında 1.785  adet  faks ve  78.139 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.  

 Mayıs ayında 15 adet kargonun, 570 adet postanın gönderimi gerçekleştirilmiştir.  
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BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI 
 

 Muadil tonerden yıl içinde    7.880.-  TL tasarruf sağlandı. 

 Yönetim kurulu, başkanlık, genel sekreterlik, komiteler, meclis toplantıları ile eğitim-
seminer programları  zoom üzerinden yapıldı. 

 Sunucu güncellemeleri yapıldı.  

 Siber güvenlik testlerine devam edildi.  
 

ÜYE HİZMETLERİ  
 
Kayıt İşlemleri 
 
Mayıs ayında  yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 3075’dir.  
 
Yeni Kayıt  
 

Hukuki Statü Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam 

 Limited Şirket 1 1 2 1 5 

Anonim Şirket 1 - 1 1 3 
TOPLAM 2 1 3 2 8 

 
Kayıt İşlemleri 
 

 
 

 
 
 
 

2019 Mayıs 2020 Nisan 2020 Mayıs

Adet 15 5 8
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ÜYE HİZMETLERİ  
 
Kayıt Silme  
 
Mayıs ayında; 2 adet anonim şirketin,  1 adet limited 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 

 
- 8 3 527 2548 

 

BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 
 

Tanzim Edilen Kapasite Raporları 
 

Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 8 
adet, Çayırova Temsilciliği tarafından 19 adet, 
Dilovası Temsilciliği tarafından 12 adet, Gebze 
Temsilcilği tarafından 7 adet olmak üzere;  toplam 
46 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir. 
 
   
 
 
 
Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri  
 
Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 83 
sayfa, Çayırova  temsilciliği tarafından 155 sayfa, 
Dilovası Temsilciliği tarafından 0 sayfa ve Gebze 
Temsilciliği tarafından 265 sayfa olmak üzere;  
toplam 503 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik 
İşlemleri yapılmıştır. 

 
 

 
 
 

Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları  
 

Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 20 
adet, Çayırova Temsilciliği tarafından 60 adet, 
Dilovası Temsilciliği tarafından 24 adet ve Gebze 
Temsilciliği tarafından 52 adet olmak üzere;  
firmaların talepleri üzerine çeşitli konularda toplam 
156 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek 
ilgililere verilmiştir.  
 
 

2019 Mayıs 2020 Nisan 2020 Mayıs

Gebze Temsilciliği 41 4 7

Dilovası Temsilciliği 23 10 12

Çayırova Temsilciliği 40 35 19

Merkez 42 13 8

146

62
46

0
25
50
75

100
125
150
175

KAPASİTE RAPORLARI (Adet)

2019 Mayıs 2020 Nisan 2020 Mayıs

Gebze Temsilciliği 635 296 265

Dilovası Temsilciliği 257 43 0

Çayırova Temsilciliği 528 17 155

Merkez 81 67 83

1501

423 503

0

500

1000

1500

2000

KAPASİTE SURET TASDİĞİ (Adet)

2019 Mayıs 2020 Nisan 2020 Mayıs

Gebze Temsilciliği 42 38 52

Dilovası Temsilciliği 16 43 24

Çayırova Temsilciliği 75 79 60

Merkez 54 56 20

187
216

156

0

50

100

150

200

250

ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet)



 

2020 Yılı Mayıs Ayı Servis Faaliyetleri 25 

BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 
 
Onaylanan Dolaşım Belgeleri  
 
Mayıs ayında Belge Servisi tarafından toplam 1.451 adet ATR, EUR1, Form ABC, Form A 
onaylanmışolup, aylık onay miktarları aşağıda sunulmuştur.  
 
 

Belge Çeşidi Ülkeler Onay Sayısı 

ATR Dolaşım  
Belgesi  

AB Ülkelerine yapılan Sanayi ve İşlenmiş Tarım 
Ürünleri ihracatı 

795 

Eur1 Dol.  
Sertifikası 

EFTA ülkeleri,  

 Serbest Tic. Anlaşması ülkeleri(STA) 

 AB’ne ihraç edilen işlenmemiş tarım ürünleri 

 AB’ne ihraç edilen AKTC ürünleri 

294 

Form ABC 
(Menşe Şah.) 

GSP(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) dışında kalan 
ülkeler  

339 

Form A 
(Özel Menşe 
Şahadetnamesi) 

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

23 

 TOPLAM 1.451 

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