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KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 10.00 ’da 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL Başkanlığı’nda zoom çevirim içi toplantı 
yazılımı üzerinden toplandı. 
 
TOPLANTIDA BULUNAN ÜYELER  
 
A.Kadir DECDELİ, A.Tunç ATIL, Adnan Naci FAYDASIÇOK, Albert SAYDAM, Anıl 
ÜNAN, Ayhan ERGENÇ, Ayhan ZEYTİNOĞLU, Bahar BAYKAL, Bahattin ERTUĞ, 
Birol BOZKURT, Bora ERGENE, Çınar ULUSOY, Erhan ÖR, Fatih HALDIZ, Kenan 
BENLİLER, Korkut ÖZ, Kubilay KIRMAN, Mehmet Ali KARTAL, Mehmet BAŞOL, 
Mehmet ESKİYAPAN, Mert PEKDEMİR, Mesut SANCAKLI, Muhammet SARAÇ, 
Murat CAN, Mustafa BÖYET, Necmi GİDİCİ, Oktay KABASAKAL, Orhan 
SARISÜLEYMAN, Filiz AKKAŞ, Filiz ÖZOĞUL ŞAHİNOĞLU, Fuat BİÇİCİ, Haluk 
İBER, Hasan Tahsin TUĞRUL, Hayrettin ÇAYCI, Hayri KAYA, İbrahim 
YELMENOĞLU, İlker ÖNDER, Ömer YAVUZ, Özcan ALBAK, Sadi AKÇELİK, Sedat 
AÇILDI, Sedat SİLAHTAROĞLU, Tekin URHAN, Turgay ENER, Ünal SOYSAL, 
Yunus ÇİFTÇİ.  
 
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Abdullah ÇEKER, Adem CEYLAN, Ahmet BAŞARAN, Ahmet BAYRAKTAR, Alper 
AYBERK, Atalay KAYA, Cahit AŞKIN, Mehmet Akif KANIK, Mehmet Emin BİTLİS, 
Melih KARAKAŞ, Mesut Baki EFE, Metin AKTÜRK, Mustafa TÜRKER, Osman 
ERKAN, Güçlü GÜLER, Hakkı YILDIZ,Haluk KAYABAŞI, Hasan ŞEREFHAN, 
Haydar YENİGÜN, İrfan KANIK, Osman SOYBAŞ, Sacit ERTUĞ, Sedat BABALIK, 
Ş.Kemal SARAÇ, Yakup EKŞİ.  
 
AÇILIŞ VE YOKLAMA :  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  
 
Değerli arkadaşlarım, Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz Bey’i dinledik, kendisine 
tekrar ilimize hoş geldi diyorum ve başarılar diliyorum. Şimdi Normal meclis 
sürecimize başlamak istiyorum.  
 
Meclisimizin gündemi sizlere ulaştırıldı. Geçen seferki sanal toplantılarımızda 
yaptığımız gibi tekrarlayacağım ama bana ulaşmış bir soru veya değişiklik talebi 
olmadığı için gündemi aynı şekilde uygulamaya alacağım.   
 
Değerli arkadaşlarım,  bu  toplantımıza katılamayan üyelerimiz var. Onları size anons 
ederek mazeretlerini bildireceğim. Sayın Ahmet Bayraktar, Sayın Mehmet Emin Bitlis, 
Sayın Melih Karakaş, Sayın Mesut Baki Efe, Sayın Metin Aktürk, Sayın Osman 
Erkan, Sayın Haluk Kayabaşı, Sayın Haydar Yenigün, Sayın Osman Soybaş, Sayın 
Sedat Babalık, Sayın Hasan Şerefhan ve Sayın Sacit Ertuğ bugün bizimle beraber 
olamadılar, mazeretlerini bildirdiler.  
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Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU :  
 
Sayın Başkanım bir şey söyleyebilir miyim?  Ahmet Bayraktar arkadaşımızın ikinci 
dedeliği dün gerçekleşti, herhalde o nedenle toplantıya katılamadı. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey’i de kutluyoruz. Allah analı, babalı, dedeli torunlu 
büyütsün İnşallah.  
 
GÜNDEMİN I. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım, gündemimiz altı madde, birinci maddemiz her zamanki gibi bir 
önceki meclis toplantımız 17 Haziran 2020 tarih ve 27 sayılı Meclis toplantı zaptı ve 
karar özetinin onaylanmasıdır.  Bir önceki meclisimizin toplantı zabıtları ve karar özeti 
size elektronik ortamda ulaştırıldı.  Bu konuda herhangi bir sorunuz veya görüşünüz 
varsa teklif ve temenniler maddesinde size söz verdiğimde dile getirebilirsiniz.  Ama 
bana yansımış bir soru veya talep yok. Dolayısı ile doğrudan doğruya oylarınıza 
sunmak istiyorum.  
 
17 Haziran 2020 tarih ve 27 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar… bir dakikanızı rica ediyorum çünkü diğer sayfalara da 
bakıyorum … kabul etmeyenler etmeyenler… Oybirliği ile kabul edilmiştir, teşekkür 
ediyorum.  
 
GÜNDEMİN II. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin ikinci maddesi 2020 yılı haziran ayı mizanının görüşülmesi ve 
onayıdır. 2020 Haziran ayı mizanımız, ana hesap mizanı, gelir-gider icmal tabloları ve 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu size elektronik ortamda ulaştırıldı. Şu anda 
ekranlarda da ana hesap mizanımızı görmektesiniz. Birol Bey Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporunu okur musun lütfen.  
 
Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT :  
 
Öncelikle herkese  merhaba. 
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na;  Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulunca 08 Temmuz 2020 tarih 114 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve 
meclis onayına sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı Haziran ayı gelir, giderleri ve 
mizanı dijital ortamda komisyonumuz tarafından tüm fasıl ve maddeleri halinde tetkik 
edilmiştir. 
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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 Haziran ayı Mizanı, Gelir–Gider icmal tabloları 
Oda Meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir. 21 Temmuz 2020 Saygılarımızla, 
Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup kadri Ekşi, Fatih Haldız, Oktay Kabasakal,  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum Birol.  Değerli arkadaşlarım 2020 Haziran ayı ana hesap mizanı, 
gelir-gider icmal tabloları ve hesapları inceleme komisyonu raporu sizlere ulaştırıldı. 
Biraz önce de komisyonumuzun görüşlerini aldınız. Bana bu konuda yansımış 
herhangi bir soru veya talep yok. Dolayısı ile doğrudan doğruya  oylarınıza sunmak 
istiyorum.  
 
2020 Haziran ayı  mizanı, gelir-gider icmal tabloları ve hesapları inceleme komisyonu 
raporunu kabul edenler… etmeyenler… Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür 
ediyorum. 

 
GÜNDEMİN III. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin üçüncü maddesi aylık faaliyet raporunun görüşülmesidir.  Aylık faaliyet 
raporumuzu Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu Bey sunacak. Sevgili 
Başkanım Buyurun.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU:   
 
Teşekkür ediyorum Başkanım, Öncelikle hepinize tekrar Yönetim Kurulu adına 
saygılarımızı sunuyorum. Hemen normal yaptığım gibi ekonomik 
değerlendirmelerimle sözlerime başlamak istiyorum.  
 
Haziran ayında ilk gelen verilerimizden bir tanesi ihracat rakamımızdı 13,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıla oranla %15’lik bir artış yaptı. Bunu çok 
değerli bir artış olarak görüyoruz. Mayıs ayına da göre de %35’lik bir artış vardı. 
Ancak geçen yıl Haziran ayında Ramazan Bayramı nedeniyle 7-8 günlük tatil 
yaşandığı için bu yıl bu bayram bir önceki ay mayısa geçmesi nedeniyle 
etkilenmedik, geçen sene 11 milyar civarında bir ihracat vardı.  Bu sene o 13,5 
milyara çıkarak çok önemli bir artış olduğunu düşünüyoruz. Buradaki artışta 
baktığımız zaman Avrupa’nın çok önemli olduğunu görüyoruz, en fazla ihracat 
yaptığımız 5 ülkede Haziranda sadece İtalya’ya  yaptığımız  ihracatımızda ufak bir 
azalma  olmuş. Gerisinde  Almanya’da %12’lik, İngiltere’de %42’lik, Amerika Birleşik 
Devletlerinde %52’lik, Irak’da da %17’lik bir artış yaşamışız. Sadece İtalya’da 
%4,5’luk bir düşme var. Onu da takip ediyoruz. Önümüzdeki aylarda gelecek 
rakamlar biraz daha önemli, bununla ilgili de daha ileriki safhalarda size bilgilendirme 
yapacağım.  
 
 
 
 



KARAR NO: 28       22 TEMMUZ 2020 

4 
 

 
İthalata baktığımızda 16.3 milyar dolarlık  bir rakam var. O da %8,2’lik bir artışa 
tekamül ediyor. Yalnız yatırım ve sermaye mallarında  %27’lik bir ithalat artışı var. 
Bunu da önemli görüyoruz.  
 
Dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolara geriledi %17’lik bir azalma var. Cari açık 
açısından bu çok önemli  zira cari açıkta bu sene turizm gelirlerinin desteği maalesef 
çok az olacak onun için dış ticaret açığı ile cari açık tamamen ihracatın ve ithalatın 
verilerine bağlı. 
 
İlimize baktığımız zaman değerli üyeler ihracatımız 2.1 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Burada %9’luk bir artış var. İthalat da  3 milyar olarak gerçekleşti. Burada 
da binde birlik bir azalma var.  sanki normal seyirlerimize  yaklaşıyormuşuz gibi bir 
durumdayız. Ama Temmuzdan sonraki aylar önemli, ağustos ayı malumunuz,  
temmuzda da  Avrupa ile çalışan firmalarımızın bir çoğu  duruşa da geçecekler, 
aslında benim şahsi kanaatim Eylül ayından sonra gelen veriler  hem ilimizde hem 
ülkemizdeki veriler açısından önemli olacağını düşünüyorum.  Mayıs alında yıllık cari 
açık 8 milyar 244 milyon dolar olarak gerçekleşti.  
 
Burada az önce de söylediğim  hizmet gelirlerinin azalıyor olması veya yok olmasının 
çok büyük bir etkisi var. Aslında ticaret rakamlarımız o kadar kötü değil.  
 
Kanaatimizce bu yıl hizmet gelirlerinin çok düşük kalması nedeniyle bu cari 
açığımızın da yükselerek devam edeceğini  tahmin ediyoruz.  
 
Her zaman paylaştığım reel efektif döviz kuru haziran da 69.32’ye yükseldi.  
 
Endeksin 100 olması halinde doların bugün 5,01 TL olması gerekiyor.  Haziran da 

dolar ortalaması  6,81’di bugün de 6.85 civarında stabil bir kur var. 

Değerli üyeler, benim şahsi kanaatim, biz bu verilere açıklanan enflasyon verilerine 

göre bakıyoruz. Enflasyon verilerinde de bazı ürünlerin  aslında günlük hayatta kritik 

olmadığını da biliyoruz.  Dolayısı ile orada kafanızda bir ünlem işareti olsun istiyorum.  

Enflasyon verilerine baktığımızda, haziran ayında TÜFE  % 12,62 olarak gerçekleşti. 

ÜFE’de  % 6,17    

ÜFE’de aylık artış sınırlı olmasına rağmen, baz etkisiyle yıllığın artışı oldu. 

Önümüzdeki aylarda yine baz etkisiyle artışların devam edebileceğini düşünüyoruz. 

ÜFE’de en yüksek artışın yüzde 8,48 ile enerji maliyetlerinden geldiğini görüyoruz. 

TÜFE’de ise aylık en yüksek artış petrol fiyatlarından gelmiş aslında petrol fiyatlarının 

da alıştığımızın çok altında olduğunu da söylemek istiyorum. 

Gıda da ufak bir azalma olduğunu görüyoruz,  o da tamamen yaz aylarının etkisi diye 

düşünüyoruz.  
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Arkadaşlar kapasitelere baktığımızda toparlanma devam etti.  %65.1’e kadar çıktı. 

Haziran da 61.2 idi.  

1-15 temmuz tarihlerinde duruşa geçen firmamızın oranı %3’e kadar geriledi.  1-31 

Temmuz arasında bu rakam %1,5 oldu. Az önce de söyledim Avrupa’ya çalışan 

otomotiv firmalarında Avrupa’dan kaynaklanan nedenlerle duruşların artıyor olmasını 

önümüzdeki ayda görüyor olabiliriz ancak kapasite kullanım oranlarında artış 

olduğunu biliyoruz.  Dün otomotiv yan sanayinin sektör meclis toplantısına katıldım 

onlarda da çalışmalar var ama %40-50 kapasitelerinin olduğunu da biliyoruz.  Yıllık 

sanayi üretiminde mayıs ayında 19.9’luk bir azalma açıklandı ancak aylık bazda 

baktığımızda 17.4’lük bir artış var. Yani Nisan ayına göre %17’lik bir artış eminim 

Haziran ve Temmuz aylarında da bu artışlar  pozitife geçecekler dolayısı ile Nisan 

ayını geride bıraktık. En kötü ayın nisan olduğunu zaten söylemiştik.  

Arkadaşlar bir sonraki veri işsizlik oranı, burada da 12.8’e 2 puanlık bir gerileme oldu.  

Değerli üyeler Ancak burada rakamları çok iyi incelememiz lazım.  İşgücüne 

katılımda 3 milyon 13 bin kişinin gerilemesi var. Yani buradaki yıllara sari rakamlara 

baktığımız zaman işgücünde ciddi bir azalma var, yani iş arayan kişi sayısı azaldı. 

Aslında çalışabilir nüfustaki artışlara bakarak istihdamımıza baktığımızda maalesef  

olumlu bir yerde değiliz ama veri olarak işsizlik rakamımız 12.8 olarak açıklandı. 

Şöyle bir bakarsanız çarktaki istihdam rakamı 2020’de  26 milyon 442 bin kişi olarak 

gözüküyor. Bu rakam 2019’da 28 bin kişiymiş. 2018 ‘de  28 milyon 738 bin kişiymiş. 

Üstelik 18 ile 28 milyon çalışırken 60 milyon olan nüfusumuz bugün 62 milyona geldi. 

Yani bu verileri hakikaten çok dikkatli okumamız lazım. Nüfusumuzun , bilhassa genç 

nüfustaki işsizlik oranının da çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile işsizlik 

rakamımızı aslında çalışan istihdam nüfusumuzun bu günlerde gönül ister ki 30-31 

milyonu geçiyor olsun, çünkü nüfusumuz bir taraftan artıyor, bir taraftan da çalışan 

sayısı azalıyor ama iş aramadıkları için işsizlik oranımız nispeten düşük gözüküyor. 

Değerli üyeler bir diğer kritik nokta bütçemiz.  Bütçemiz Haziranda 19,37 milyar TL 

açık verdi. Toplam bütçe açığı  Ocak-Haziran ayında 109,5 milyar TL’ye geldi. Geçen 

sene bu rakam 78,5’du burada da malumunuz pandemi nedeniyle bütçede biraz açık 

verebiliriz diye hükümetimiz görüş bildirmişti, bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ancak 

çok yüksek bütçe açıklarının ilerde bize faiz ve enflasyon olarak döneceğini de 

hatırlatmak isterim.  

Az önce de sayın Vali’ye de açıklamada bulunduğumda İstanbul Sanayi Odası’nın 

rakamlarını biraz daha sizlerle detaylı paylaşmak istiyorum. Öncelikle Tüpraş ve 

Ford’u kutluyorum. Bu yıl ilk onda 2 tane firmamız var. Hyundai Assan Otomotiv 

geçen sene 10. sıradaydı maalesef bu sene 12. Saraya geçmiş oldu. Otomotiv 

sektöründe geçen sene de bir yavaşlama vardı, onun etkisini gördük diye 

düşünüyorum.  
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Sizlerle alt kırılımları  paylaşmak istiyorum İlk 10 içerisinde 2 firmamız var. İlk 50 

içerisinde 15 firmamız var.İlk 100 içerisinde 28 firmamız var. İlk 200 içerisinde 42 

firma, İlk 300 içerisinde 57 firma, İlk 500 içerisinde 79 firma yer aldı.Bunlar oldukça 

önemli veriler. 

79 firmanın; 33 tanesi Yabancı Sermayeli, net satışlardan aldıkları pay  yüzde 28,2, 

Üretimden net satışlardan alınan pay yüzde 28,6, İhracattaki payları da  yüzde 31,7  

yani Kocaeli’nin ihracatta  ne kadar önemli bir katkı verdiği pozitif ayırım olarak 

karşımıza çıkıyor.  

Geçen yıl ilk 500’de olmayıp, bu yıl yeni giren 6 adet firmamız var. Müsaadenizle 

Sayın Başkanım onları ismen söylemek istiyorum.   

Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş., Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş., Sofra 

Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. ,Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. ,Torun Bakır 

Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş., Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 

Bu sene aramıza katıldılar kendilerini sizlerin huzurunda kutluyorum.  

Geçen yıl ilk 500 listesinde olup bu yıl ilk 500’e giremeyen 6 firmamız var. Bunların 

da gelecek yıl aramıza tekrar gelmelerini, ilk 500’e girmelerini temenni ediyor 

başarılar diliyoruz.  

Diğer bir konu Sayın Başkanım değerli üyeler, geçtiğimiz hafta açıklanan mini 

istihdam paketi ile ilgili  kısaca bilgi vermek istiyorum.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kısa çalışma ödeneğinin 

süresini uzatma yetkisi var. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış işyerlerine, 

normal çalışmaya dönülmesi durumunda, 31 Aralık 2020'yi geçmemek kaydıyla 3 ay 

süreyle asgari ücret üzerinden prim desteği de verilecek, bu güzel bir haber.  Yani 

hem 456 lira düzeyindeki işveren SGK primi, hem de 412 liralık SGK işçi payı, İşsizlik 

Sigortası Fonu'ndan karşılanacak, bunu olumlu karşılıyoruz.  

Ayrıca; işten çıkarma yasağı konusunda Sayın  Cumhurbaşkanımız, en fazla 3’er 

aylık sürelerle, 30 Haziran 2021’e kadar süre uzatımı yetkisi var, bu da önemli diye 

düşünüyoruz ama işletmeler işyerinin herhangi bir sebeple kapanması, belirli süreli iş 

sözleşmesi süresinin sona ermesi, yapılan işin sona ermesi gibi özel  durumlarda, 

işten çıkarma yasağı kapsamında zaten değiller ama öncelikle kısa çalışma 

ödeneğinin süresinin uzatılıyor olması, sektör bazlı da olsa önemli diye  

düşünüyorum. Değerli meclis üyeleri benim burada vermek istediğim mesaj şu, işten 

çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneğinin eş zamanlı birbirlerinden ayrılmaz ikizler 

olduğunu düşünüyorum ve bu uygulamaların eş zamanlı, aynı zamanlarda 

yapılmasının daha uygun olacağını da dile getirmek istiyorum. Muhtemelen 

uygulamada da bu eş zamanlı uygulamayı göreceğiz diye düşünüyorum.  
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Pazartesi günü, AB Konseyi 2021-27 bütçe ve kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya 

vardılar bu bizim için önemli olduğundan bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Çünkü ilimiz Türkiye genelinden daha fazla Avrupa Birliği’ne bağlı. Bu toplantı 4 gün 

sürmüştü. Buna göre toplam 1.82 trilyon avroluk, neredeyse 2 trilyon avroluk bir 

paketten bahsediyoruz. Bunun  1.074 trilyon avro tutarı 7 yıllık bütçeye ilave edildi. 

Ayrıca 750 milyar avroluk “Next Generation EU” adlı kurtarma paketi yer alıyor.  

AB bu mali araçlar yoluyla; Covid-19’un olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi, sağlık ve 

araştırma alanında kapasitelerini güçlendirmeyi ve AB’nin yeni önceliklerine kaynak 

aktarmayı hedefliyorlar. 

750 milyar avroluk paketin; 500 milyarı hibe, 250 milyarı ise kredi olarak verilecekti. 

Talep buydu ancak Hollanda, İsveç, Avusturya ve Danimarka paketteki karşılıksız 

hibe oranının azaltılması konusunda görüş bildirdiler. Sonuç olarak  390 milyar 

avronun hibe ve 360 milyar avronun da  kredi oranında anlaştılar. Tabii bu kurtarma 

fonundan yararlanmak üye ülkelerin kararlarına ve yaptıklarına bağlı olacak.  

Kurtarma fonundan yararlanmak için özellikle AB’nin dijitalleşme ve yeşil gündem 

alanındaki reform önceliklerine uyum çok önemli.  Bu kanaatimce bizim için de çok 

önemli olacak. Tam üyelik yolunda hazırlanmak açısından Türkiye için önemli 

olduğunu düşünüyorum. Bizim de bu mevzuatları yakından takip ediyor olmamız 

gerekiyor diye düşünüyorum. İKV olarak da biz malumunuz olmak üzere bu süreçleri 

yakından takip ediyoruz.  

Başkanım müsaade ederseniz şimdi de faaliyetlerimizi kısaca söylemek istiyorum.  

19 Haziranda İKV tarafından  düzenlenen "Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat: 

Suriyeli Mültecilerin Kendi Kendilerine Yeterli Olması için Fırsatlar" konulu bir webinar 

yapmıştık.  

23 Haziranda Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte 

hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 

25 Haziranda İlimiz OSB Başkanları ile birlikte Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'u 

makamında ziyaret ettik. 

26 Haziranda İKV tarafından düzenlenen “Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri ve AB 

Süreci” konulu webinara katılım sağladık. 

3 Temmuzda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu yönetiminde, T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katılımlarıyla, TOBB Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve Oda Başkanları ile yapılan istişare toplantısına katıldım. 

14 Temmuzda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in 

katılımlarıyla, "COVID-19 Sonrası AB’nin Sanayi ve Ticaret Stratejisinde Değişim ve 

Türkiye’ye Etkileri" konulu webinarı Oda olarak  düzenledik. 
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16 Temmuzda EU-Turkey Forum ile birlikte İKV tarafından düzenlenen, Almanya 

Dönem Başkanlığı sürecinde TR-AB ilişkilerine yönelik fırsatlar ve zorlukların 

değerlendirildiği bir webinar yaptık.  

Toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, EU-Turkey 

Forum Başkanı Kris Peeters, AP Türkiye Raportörü biliyorsunuz Kati Piri’den görevi 

devraldı,  Nacho Sánchez Amor, İKV Genel Sekreteri Doç.Dr.Çiğdem Nas, EU-

Turkey Forum Genel Sekreteri Laura Batalla Adam, IEP-Berlin Direktörü Funda Tekin 

ve Die Zeit temsilcisi Michael Thumann katıldı, çok önemli bir toplantı yaptığımızı 

düşünüyorum.  

17 Temmuzda UND tarafından düzenlenen "TR-AB İlişkilerinin Genel ve Lojistik 

Sektörüne Yansımaları Açısından Değerlendirilmesi" toplantısını yaptık.  

21 Temmuzda İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısını yaptık.  Pazartesi günü 

de  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın ajans toplantısına Sayın Valimiz ile katıldık.  

21 Temmuzda yine TOBB Otomotiv Sektör Meclis Toplantısına katılım sağladık. Bu 

arada o meclisin başkanlığını  Mehmet Dudaroğlu Bey yönetiyordu.  Yeni dönemde 

Alper Kanca Bey’in orada Başkan olarak seçtik. Kendilerini buradan kutlamış olalım 

Başkanım.  

Başkanım son bir duyurum var geçen toplantıda size biraz takılmıştım “bu sene o 

sene” diye ama bu sene o sene değilmiş Başkanım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL : 

Evet Sayın Başkan teşekkür ediyoruz, o sene mutlaka gelecek biz de inanıyoruz 

Başkanım rahat olun. Evet değerli arkadaşlarım Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan 

Zeytinoğlu’nun aylık faaliyet raporunu dinlediniz. Sizin görüş, öneri ve Ayhan 

Başkan’dan ilave bilgi ihtiyaçlarınızı bir sonraki teklif ve temenniler maddemizde 

tekrar ele alacağız. Teşekkürler Sayın Başkanım.  

 
GÜNDEMİN IV. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizin dördüncü maddesi meslek komiteleri ve ihtisas 

komisyonlarının çalışmaları hakkında bilgi aktarımıdır. Meslek Komitelerinin, İhtisas 

Komisyonlarının çalışmaları size elektronik ortamda ulaştırıldı ama ben yine her 

defasında olduğu gibi sizlere yine ekranda küçük hatırlatmalar yapacağım.  

Önce Meslek Komitelerinin faaliyetlerini aktarıyoruz. Bu meslek komitesi faaliyetleri 

bir anlamda sizlere de ilham verici, teşvik edici olması açısından, bilgi mahiyetinde 

ekrana yansıyor. 4.meslek komitemizin çalışmaları, 6.ve 26.meslek komitemizin ortak 

çalışmaları, 7.meslek komitemizin çalışmaları, 8.meslek komitemiz 9.ve 10.meslek 
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komitemiz, 11.meslek komitemiz, 13.meslek komitemiz, 18.meslek komitemiz, 

19.meslek komitemiz,23.meslek komitemiz,24. ve 36. meslek komitelerimizin ortak 

çalışması, 25.meslek komitemiz, 27.meslek komitemiz, 32.meslek komitemiz ve 

33.meslek komitemiz, Değerli arkadaşlarım bu pandeminin pozitif katkısı meslek 

komitelerinin zoom üzerinden kolaylıkla toplantı yapabilme imkanları oldu, şu ana 

kadar toplantılarını bu şekilde yapamayan meslek komitelerimizi de bu yönde teşvik 

etmek istiyoruz.  

Evet bir de meslek komitelerimizin çalışmalarını özetler halinde size aktaralım. 

4.Meslek Komitemiz “İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamuller Sanayi Grubu” ile 

7.Meslek Komitemiz “Kâğıt Ürünleri ve Matbaacılık Sanayi Grubu”nun çalışmaları, 

8.Meslek Komitemiz “Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu” ile 9.ve 10. Meslek 

Komitelerimiz “Boya ve Sanayi Gazları ile Temel Kimyasal Ürünler” Sanayi 

Gruplarının ortak çalışmaları, 11.Meslek Komitemiz “Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler 

Sanayi Grubu”nun çalışmaları, 13.Meslek Komitemiz “Plastik İnşaat Malzemeleri ve 

diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu” ile 18.Meslek Komitemiz “Demir Dışı Metaller 

Sanayi Grubu”, 19.Meslek Komitemiz “Fabrikasyon Metal Ürünleri  Sanayi Grubu” ile 

23.Meslek Komitemiz “Genel Amaçlı Makine İmalat Sanayi Grubu”nun çalışmaları, 24 

ve 36.Meslek Komitelerimizin ortak çalışması “Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan 

Sanayi Ürünleri ile Motorlu Taşıt ve Diğer Aksesuar Ürünleri Sanayi Grubu” nun ortak 

çalışmaları, 25.Meslek Komitemiz “Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi 

Grubu”nun çalışmaları, 27.Meslek Komitemiz “Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı 

ve Enerji Sanayi Grubu”, 32.Meslek Komitemiz “Cam ve Seramik Ürünler Sanayi 

Grubu” ile 33. Meslek Komitemiz “Metal Döküm Sanayi Grubu”nun çalışmaları. 

Teşekkür ediyorum, Komisyonlarımızın, komitelerimizin çalışmaları  gayet verimli 

olarak devam ediyor Sayın Başkanım. Bildiğiniz gibi biz de bunlardan Yönetim 

Kurulumuzda faydalanıyoruz. 

İhtisas Komisyonunun çalışmalarına da bakalım.  Geçen ay 5 komisyonumuzun 

yaptığı çalışmalar var. Covid-19 Komisyonu; Covid devam ettiği sürece 

komisyonumuz çalışmalarını sürdürecek, yaptığı çalışmalar size ulaştırılmıştı ama 

özet halinde tekrar hatırlatmak istiyorum. 3 Haziran tarihli toplantısının sonuçları. 

Çevre Komisyonumuzun 4 Haziran tarihli toplantısında elde etmiş olduğu sonuçlar, 

galiba Çevre Komisyonumuz özel bir teşekkürü hak etti, Sevgili Muhammet bu yoğun 

çalışma için teşekkür ediyoruz. Dış İlişkiler Komisyonunun 16 Haziran tarihli 

çalışması, Sanayi ve Dijital Dönüşüm Komisyonunun 23 Haziran tarihli çalışması  ve 

Çevre Komisyonu ile Dijital Dönüşüm Komisyonunun 30 Haziran tarihli ortak 

çalışmaları bu güzel bir çalışma iki komisyonumuz bir araya gelerek ortak bir çalışma 

yapmışlar onun özet sunuşlarını görüyorsunuz.  

Değerli arkadaşlarım, meslek komitelerimizin çalışmaları, ihtisas komisyonlarımızın 

çalışmaları hakkında size özet bilgi aktardık, detay bilgiler elektronik ortamda zaten 

size ulaştırılmıştı.  Gerek kendi komiteleri, gerek bu komiteler ve ihtisas 

komisyonlarının çalışmaları hakkında söz almak isteyen üyelerimiz, bir sonraki teklif 

ve temenniler maddesinde söz alabilirler. 
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Bu maddenin son sunumu Haziran ayında aramıza katılan yeni üyelerin size 

duyurumudur. Epey azalan yeni üye sayımız artık tekrar eski sayılarına ulaşmaya 

başladı. Haziran ayında 23 yeni üye aramıza katıldı. Bunların birinci sayfasını 

ekranda görüyorsunuz. Herkes kendi komitelerine katılan yeni firmalar hakkında 

ismen bilgi sahibi olabilirler. Toplam 23 yeni üye kaydını böylece sizlerle paylaşmış 

olduk. Yeni üyeler hakkında ilave bilgi ihtiyacı olan arkadaşlarımız yönetimimize, 

Memet Turabi Bey’e doğrudan doğruya başvurabilirler.  

GÜNDEMİN V. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin beşinci maddesi teklif ve temennilerdir.  Teklif ve 

temennilerde söz sizin, ister görebildiğim kadarıyla elinizi kaldırarak, ister chat 

üzerinden bir  işaret göndererek söz alabilirsiniz, buyurun söz sizin. 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 

Başkanım müsaade ederseniz Covid-19 testleri ile ilgili bir bilgilendirme yapayım, 

sorular vardı. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Buyurun Başkanım. 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 

Öncelikle aşağı yukarı 15-20 günü geçti ayın başından bu yana 1 Temmuz’dan bu 

yana test yapılma işlemleri liberalleşti, sadece antikorları Kubilay Bey’in de söylediği 

gibi hem özel ve devlet hastaneleri, hem de bazı şirketler yapma kabiliyetine 

büründüler. Piyasa şartlarına açıldığı için biz bunu çok fazla dillendirmedik ama bu 

mecliste bunu dillendirmemde bir risk görmüyorum. Bizim daha önce Güzeller 

OSB’deki İSGB firması bir laboratuar kurma vasıtası ile bu hizmeti vermeye başladı, 

ona destek olarak da Kocaeli Sanayi Odası’nın sahibi olduğu Yenilikçi OSGB’de İzmit 

bölgesindeki fabrikalardan Odamıza talep gelmesi halinde, anlaşabilirlerse bu 

işlemleri yapıyorlar.  Buradaki rakamımız kişi başı 37 TL. Fabrikada kan alınıyor, 

soğuk zincirde laboratuara kadar getirilmesi ve kaydının alınması teferruatlı şekilde 

yapılıyor. Bu konuda biraz çekincelerim var, benim şahsi kanaatim  her ne kadar 

konu benim uzmanlık alanımda değil ama gördüğümden ve geri dönüşlerden aldığım 

bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünkü Pandemi Kurulu’nda da bunu dile 

getirdim. PCR testleri daha erken veri verdiği için sanki bizler açısından yani işlerin 

durmaması, daha az kişinin karantinaya alınması ve karantinadan daha çabuk 

çıkması açısından daha verimli gibi gözüküyor ancak oradaki Sanayi Odaları bu 

kararı vermişti. PCR’dan antikora dönelim diye . Buradaki kararın altında  temel 

husus, eğer yanlış bir şey söylüyorsam Kubilay Bey’de düzeltsin lütfen. PCR 

testlerinin biraz daha pahalı olmasından kaynaklanıyordu, onu da TÜSEB 

Başkanımla dün görüştüm, muhtemelen orada da önemli bir adım atılacağını, orada 
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da kitlerin biraz daha hesaplı bir şekilde temin edilebileceği konusunda bir fikir 

söylediler ama bana bir rakam söylemedi. PCR testlerinin yapılabiliyor olması bence 

sanayiciler için çok önemli. İlimizde 1-2 tane kritik müessesemiz bu sıkıntıları 

yaşadılar. Madem benden PCR testi yapılması konusunda yardım istiyorlar ama 

Bakanlığın yasaklaması nedeniyle şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sağlık 

Bakanlığı ile yapağımız görüşmelerde belki önümüzdeki dönemlerde PCR testlerinin 

de serbestleşerek firmalar, hastaneler tarafından yapılmasının önünü açabilirsek 

burada da ne kadar fazla test yapılır ve ne kadar önce hastalık tespit edilebilirse 

bizlere faydası olacağının vurgusunu yapacağım.  

Başkanım bir diğer konuda da Siz de söylediniz ben arkadaşlara telefonda sordum 

bugün 46 tane meclis üyemiz katılmış, 10 tane de meslek komitesi başkanımız var, 

onun dışında TOSB’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bey bizimle, gördüğüm 

kadarıyla Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurul Başkanlarımız bizimle birlikte, 

60’a yakın bir katılımımız var, aslında tabiî ki yüz yüze görüşmek, dokunmak bizler 

için daha tercih edilen bir durum ama katılımın da böyle artmasından da mutluluk 

duyduğumu sizlerle paylaşmak istedim, teşekkür ediyorum. Varsa soruları 

cevaplayabilirim. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  

Sedat Bey’den önce bana ulaşmış Hayri Kaya Bey’in bir sorusu var Başkanım. 

Ondan başlayalım sonra Sedat Bey’e söz vereceğim.  Hayri Bey der ki; “Ayhan 

Başkanım Almanya’nın 1 Temmuz 2020’de başlayan Avrupa Birliği dönem Başkanlığı  

sürecinde 1995’de Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği 

anlaşmasını güncellemek için son derece uygun bir zemin bulunmaktadır. Bu konuda 

KSO ve İKV olarak  yapılmakta olan veya yapılabilecek çalışmalar varsa o konuda 

bilgi verebilir misiniz.” diye sorarlar.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 

Başkanım zaten bizim de çok fazla yoğunlaştığımız konu bu. Aslında İKV olarak biz 

bir dönem başlamadan bir dönem içerisinde o ülkede dönem başkanlığı alan ülkede 

mutlaka toplantılar yaparak Türkiye’de görüşleri önceden dönem içerisinde veriyoruz. 

Ancak malum pandemi nedeniyle bunu ne Hırvatistan’a yapabildik, ne Almanya 

dönem başkanlığında yapamadık İnşallah önümüzdeki dönemde aşı çıkarsa onu 

yapma fırsatımız olacak.  

2016 yılında vize prosesi ile birlikte biliyorsunuz göçmenlerle ilgili 18 mart mutabakatı 

olarak geçen bir anlaşma orada bizim Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize 

serbestisinin yapılması konusunda, aslında anlaşılan bir konu ancak siyasi 

nedenlerle maalesef hem bizde hem karşı Avrupa da iç siyaset ile dış siyaset 

birbirine girdiği için maalesef siyasi nedenlerle Almanya başta olmak üzere bu proses 

yavaşlatıldı.  
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En son benim Avrupa Parlementosunda Türkiye raportörü olan Nacho Sanchez Amor 

ile yaptığım görüşmede aslında kendisi ile ocak ayında bir yemek de yemiştik, sanki 

orada bir gerileme olduğunu gördüm. Tavrı Türkiye’nin bu reformları yapması 

konusunda bizden beklentiler oluştuğunu görüyorum. Türkiye’nin adım atmasını, 

demokratikleşme ve reform paketlerinde hızlanması gerektiğine inanıyorlar. 

Malumunuz vize ile ilgili pakette 72 kriterin 66 tanesini tamamladık, altı madde 

kalmıştı burada uyum sağlanamayan maddeler var. Ama kendisi yaptığı 

konuşmasında güvensizlik konusunun yani iki kurum arasında Türkiye ve AB 

arasında güven unsurunun oluşamadığını dile getirdi. Oldukça da sert bir konuşma 

yaptı tabi biz bu tarafta pek hazır değildik kendisi ile  daha önce yaptığımız 

tartışmalarda bir  yaklaşımı yoktu, güven ortamını dile getirince ben de dedim ki  

Türkiye olarak biz de güvensizlik yaşıyoruz. Kıbrıs konusunda Güney Kıbrıs’ın tam 

üye yapılması konusunda bize verilen sözler yerine getirilmedi, burada bir güvensizlik 

unsuru bizim açımızdan da var, AB’ye olan güvende aşınma var dedim.  

Bir diğer konu da dedim Kuzey Irak’da Suriye’de Türkiye’ye karşı  kullanılan silahların 

bir kısmı hem Nato’dan müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri’ne ait, bir kısmı da 

Avrupa ülkelerine ait,  burada da ciddi bir güvensizlik yaşıyoruz dedim. Ama tabiî ki 

işin özünde hatırlayacaksınız pandemi öncesi mültecilerin Yunanistan’a geçiş 

rakamlarını biz günlük paylaşıyorduk biz 100 bin diyorduk örnek veriyorum şimdi 

aklımda değil ama Yunanistan diyordu ki 12 kişi Yunanistan’a geldi almıyorlardı. 

Dolayısı ile orada hakikaten Türkiye’ye mülteciler konusunda olan çok önemli bir 

güven vardı onu erozyona uğratmış olduğunu gördük ama sonuçta Başkanım bu iş 

hakikaten siyasi  yani bizlerin yapması, etmesi gereken  konular değil, Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi o kadar önemli hale geldi ki   bildiğim kadarıyla dün Avrupa 

Birliği Vietnam ile bir Serbest Ticaret  Anlaşması yaptı. Şimdi bizim Vietnam ile 

Serbest ticaret Anlaşması yapmamız gerekecek ama Vietnam’ın tavrı nasıl olacak 

henüz bilmiyoruz. Yaptıkları anlaşmanın da bizim Gümrük Birliği’nden  daha ileri bir  

anlaşma olduğunu duyduk, bu konuda da bir  basın duyurusu bugün yaparız diye 

düşünüyorum,  arkadaşlar detaylarını  inceliyorlar.  Ama şunu görüyoruz yani bizim 

20 sene 22 sene evvel yaptığımız, 23 sene evvel yaptığımız  anlaşma artık kullanışlı 

değil. Türkiye’de o anlaşmanın bir takım  hususlarını yerine getirmeme noktasında 

adımlar atıyor yani bazı Avrupa Menşeli ürünleri biz de  başka tarifeler koyarak işi 

zorlaştırıyoruz onların da  bu konuda şikayetlerini duyuyoruz. Anladığım kadarıyla 

politika, onlar da zora girsin,  biz de otursunlar diye düşünüyorum. Almanya’nın 

dönem başkanlığını şöyle önemi var. Vereceği karar aslında herkesi bağlayacak bir 

karar çünkü o güçteler, mesela bundan evvel dönem Başkanı Hırvatistan’dı, 

Hırvatistan Türkiye’ye tam üyeliğe gelsin,yürüsün dese dahi çok anlamlı olabileceğini 

düşünmüyorum dolayısı ile Almanya çok önemli ama maalesef siyasi açıdan bir 

takım sorunlar devam ediyor diye düşünüyorum. Bizim de adım atmamız lazım 

hatırlayacaksınız 2004-2005 yıllarında reformlar adına Kopenhag kriterlerine uyum 

adına attığımız adımların yine aynı hükümet tarafından tekrar yapılabileceğine 

inanıyorum çünkü dünyada yaklaşabileceğimiz  demokrasi adına tek merkez de 

Avrupa Birliği  Sayın Başkanım.  
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  

Teşekkürler Ayhan Başkan. Sedat Silahtaroğlu buyurun. 

Meclis Üyesi Sedat SİLAHTAROĞLU : 

Teşekkür ederim. Başkanım öncelikle özledik, sizleri bütün arkadaşları, Sanayi 

Odası’nın toplantı salonunu, orada çay içmeyi, simit yemeyi… biraz duygusallığa 

girdim ama gerçekten özledik. 

Neyse biraz böyle zaman geçtiği için, biraz da duygusallık oluyor. Başkanım o 

bakımdan arkadaşlarla konuşmayı, onlara dokunmayı hepsini özledik, öncelikle onu 

ifade etmek isterim. Umarım Ağustos ayı zor ama belki Eylül ayı toplantısını bir arada 

yapma imkanımız olur.  Bu vesile ile şu hususu dile getirmek istiyorum önümüz 

Kurban Bayramı. Kurban Bayramı yine hastalığın bulaş riski için çok önemli bir 

birleşim noktası, bütün sanayici arkadaşlarımdan kendi ekiplerini çok iyi korumalarını, 

onlara en yüksek dikkati göstermelerini, gidişlerde, gelişlerde en yüksek hassasiyetin 

gösterilmesini, bir kere daha uyarmalarını önemle rica ediyorum ve bu Kurban 

Bayramından sonra yapacağımız testlerin de bu bakımdan  ayrıca çok önemli 

olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim Başkanım. Bu vesile ile önümüzün 

Bayram olduğunu da bir kere daha anımsatarak bütün Başkanlara, sanayici 

arkadaşlarıma, bütün Sanayi Odası mensuplarının bayramını kutlar, iyi bayramlar 

dilerim.   

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  

Teşekkürler Sevgili Sedat, kapanışta zaten o kutlamayı yapacaktık Sen de buradan 

başlamış oldun, teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi ağustos olmayabilir ama İnşallah 

Eylül ayında belki yüz yüze simidimizi yiyerek toplantımızı yapabiliriz ümidindeyiz, 

umarım corona da buna izin verir. 

Kadir Decdeli dostumuzun bir söz talebi var. Sevgili Kadir buyur söz sende.  

Meclis Üyesi A.Kadir DECDELİ : 

Teşekkür ederim. Sayın Başkanlarım. değerli meclis üyeleri, covid ekonomik olarak 

yeni bir düzen yarattı, yeni normalden söz ediyoruz. Pek çok çalışmamızın şekli 

değişti, zoom toplantılarına alıştık. Bu çerçevede globalpiyasa.com olarak da bazı 

çalışmalar yürüttük. Ben Ağustos ayına ilişkin bana gelen bir taleple ilgili  

bilgilendirme yapmak  istedim, bu talebe yönelik olarak yaptığımız bir çalışma var. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformunu hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuzdur. 

Kısaltılmışı KUSİ Türkiye Başkanı Prof.Dr.Bülent Eker Hoca bir ay önce bir sanal fuar 

düzenlemeyi teklif etti. KUSİ olarak böyle bir hedeflerinin olduğunu bunu 

globalpiyasa.com teknolojisi ile bunu yapmak istediklerini söyledi. 24-28 Ağustos 

tarihleri arasında 1.Sanal Sanayi Fuarı diye bunun duyurusunu yaptılar, teknik 

altyapısını globalpiyasa.com un hazırlamasını istediler. İşin yürütücülüğü Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nda Bakanlığın onayı ile düzenlenen bir fuar. Her ilden 5’er ya da 
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10’ar katılımcı alıyorlar, yaklaşık 500 katılımcı olacak. Burada amaç tabii ürünlerin 

adreslenmesi ve firma profillerinin tanıtılması, farkındalık bir digital becerilerin 

geliştirilmesi, digital anlamda bir takım ülkelere erişimini sağlanması, anahtar    

sözlüklerin takip edilmesi  böyle bir çalışma yürüteceğiz. Ben Kocaeli Sanayi Odası 

meclis üyelerine ve firmalara biraz daha Olgunlaştıktan sonra bu fuar linki atacağım 

ama tarihi belirlediler, ben kısa bir bilgi vermek istedim. Öncelikle benden de 

duyulsun istedim. Böyle bir çalışmanın içindeyiz, ana hatları ile böyle bir bilgilendirme 

yapmış oldum. Çok teşekkürler.  

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  

Teşekkür ederiz Kadir Bey. Başka söz almak isteyen üyemiz var mı? Benim 

kaçırdığım bir el veya chatten bir şey olabilir mi? Yok görüyorum. Ayhan Başkan 

buyurun. 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU :  

Başkanım siz kapatmadan öncelikle bilgi açısından üyelerimize bilgi vermekte fayda 

var. Kadir Bey fuar konusunu açınca aklıma geldi, malumunuz biz her yıl Santek 

Fuarını yapıyoruz ancak bu yıl katılımda sıkıntı olacağını ön gördüğümüz için ve fuar 

tarihimizi de Aralık ayına almak zorunda kaldığımız için muhtemelen Santek fuarını 

bu yıl yapmamış olacağız. Onu sizlerle paylaşayım istedim.  

Bir diğer konu Eylül ayındaki toplantımızı İnşallah  yüz yüze yapma fırsatımız olur 

diye düşünüyoruz ama bir taraftan da yeni duyumlar aldık bazı komşu ülkelerimizde 

ikinci dalganın vurduğunu bizi de Eylül ayında vurma ihtimalinin olduğunu söyleyen 

çok bilgili doktor arkadaşlarımız var.  Arkadaşlar bu konuda şöyle bir şey yaptık, onu 

da sizlerle paylaşayım hem yönetim olarak, hem de Oda meclisi olarak velev ki 

fizikisel toplantı yaparsak bile zoom ile  uzaktan katılıma da fırsat vereceğiz. 

Muhtemelen bunun hukuki alt yapısının da Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması 

kaydı şartı ile tabiî ki böyle bir şeyi yaparız ama yeni normalde böyle bir değişiklik 

olacağını bizim de buna hazırlık yaptığımızı sizlerle paylaşmak istedim. Sedat Bey 

hatırlattı ben de hepinizin gelecek Kurban Bayramını kutluyor, hepinize saygılar 

sunuyorum.  

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  

Başkanım Teşekkür ederim.  
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GÜNDEMİN VI. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin son maddesi gelecek toplantı tarihinin tespiti ve 

kapanıştır. Gelecek ay toplantımız her zamanki gibi ayın üçüncü çarşambası olarak 

19 Ağustos saat 10:00 da gerçekleştirilecek, olağanüstü bir değişiklik olmadığı 

takdirde ben de hepinizin gelmekte olan Kurban Bayramınızı kutluyor, iyi günler 

diliyorum, katılımınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantıda görüşmek 

üzere. 

 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 22 Temmuz 2020 tarih ve 28 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt 15  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
 
 
 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 
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