
KARAR NO: 29       19 AĞUSTOS 2020 

1 
 

KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 19 Ağustos 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, Alper AYBERK, Atalay 
KAYA, Ayhan ERGENÇ, Ayhan ZEYTİNOĞLU, Bahar BAYKAL, Birol BOZKURT, 
Bora ERGENE, Çınar ULUSOY, Erhan ÖR, Fatih HALDIZ, Filiz AKKAŞ, Filiz 
ÖZOĞUL ŞAHİNOĞLU, Hakkı YILDIZ, Haluk İBER, Haluk KAYABAŞI, Hasan 
ŞEREFHAN, Hasan Tahsin TUĞRUL, Hayrettin ÇAYCI, Hayri KAYA, İlker ÖNDER, 
İrfan KANIK, Kubilay KIRMAN, Mehmet Ali KARTAL, Mehmet BAŞOL, Mehmet 
ESKİYAPAN, Melih KARAKAŞ, Mert PEKDEMİR, Mesut Baki EFE, Mesut 
SANCAKLI, Metin AKTÜRK, Muhammet SARAÇ, Murat CAN, Mustafa BÖYET, 
Mustafa TÜRKER, Necmi GİDİCİ, Oktay KABASAKAL,Orhan SARISÜLEYMAN, 
Sacit ERTUĞ, Sadi AKÇELİK, Sedat AÇILDI, Sedat BABALIK,Sedat 
SİLAHTAROĞLU, Tekin URHAN, Turgay ENER, Ünal SOYSAL, Yunus ÇİFTÇİ. 
 
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Abdullah ÇEKER, Adem CEYLAN, Ahmet BAŞARAN, Ahmet BAYRAKTAR, Albert 
SAYDAM, Anıl ÜNAN, Bahattin ERTUĞ, Cahit AŞKIN, Kenan BENLİLER, Korkut ÖZ, 
Mehmet Akif KANIK, Mehmet Emin BİTLİS, Osman ERKAN, Fuat BİÇİCİ, Güçlü 
GÜLER, Haydar YENİGÜN, İbrahim YELMENOĞLU, Osman SOYBAŞ, Ömer 
YAVUZ, Özcan ALBAK, Ş.Kemal SARAÇ, Yakup EKŞİ 
 
AÇILIŞ VE YOKLAMA :  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL:  
 
Efendim, ekranlardan sizler de takip ediyorsunuzdur, bugünkü meclis toplantımızı 
açmak için yeterli çoğunluğa  sahibiz, dolası ile Kocaeli Sanayi Odası’nın Ağustos ayı 
meclis toplantısını izninizle açıyorum. 
 
Bu toplantıya katılamadığı için mazeret bildiren üyelerimizi her zamanki gibi size 
anons edeceğim. Sayın Adem Ceylan, Sayın Ahmet Bayraktar, Sayın Bahattin 
ERTUĞ, Sayın Kenan Benliler, Sayın Mehmet Emin Bitlis ve Sayın Haydar Yenigün 
bugün bizimle beraber olamayacaklar, bu arkadaşlarımızın dışında mazeretini 
bildiğiniz, bize yansımamış isim varsa sizden alayım veya daha sonra yönetimimize 
bildirebilirsiniz. 
 
Değerli arkadaşlarım bugün 19 ağustos, bugünden iki gün önce 17 Ağustos 
depremini tekrar hatırladık. 21 yıl önce bu büyük afette hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza tekrar Allahtan rahmet diliyoruz ve böylesi afetlerin bir daha 
yaşanmaması dileği ile tekrar ilimize geçmiş olsun diyorum.  
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Değerli arkadaşlarım bugünkü toplantımızın gündemi size ulaştırıldı. Toplantımızın 
bitiminde önemli bir konuşmacımız var. Özellikle bugünlerdeki hareketli dış ilişkileri 
dikkate aldığımızda, biraz evvel konuştuğumuz, kişisel görüşlerimizi bildirdiğimiz, dış 
işler ile ilgili etkileşmeleri dikkate aldığımızda önemli bir konuşmacımız var Sayın 
Faruk Kaymakçı. Kendisi bildiğiniz gibi Dışişleri Bakan Yardımcımız ve Avrupa Birliği 
Başkanı, Büyükelçimiz bizimle beraber olacak ve görüşlerini paylaşacak. 
 
Bu toplantımıza katılan Meslek Komitesi Başkanlarımıza, Yüksek İstişare Kurulu 
Üyelerimize ve basınımıza tekrar hoş geldiniz diyerek selamlamak istiyorum. İlave 
olarak bugün gördüğüm kadarıyla TÜRKAK Genel Sekreteri Sayın Banu 
Müderrisoğlu da bizimle beraber, Banu Hanım size de hoş geldiniz diyorum.  
 
Evet değerli arkadaşlarım bugünkü toplantımız altı maddelik standart gündem halinde 
sürdürülecek. Gündem sizlere ulaştırıldı. Gündemle ilgili sizden şu ana kadar bana  
herhangi bir soru, görüş  veya katkı gelmediği için dolayısı ile size iletilmiş gündem 
halinde toplantıyı sürdüreceğim.   
 
 
GÜNDEMİN I. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemimizin birinci maddesi bir evvelki, yani 22 Temmuz 2020 tarih ve 28 sayılı 
meclis toplantı zaptımızın ve özetinin görüşülmesi ve onayıdır.  
 
Sayın Büyükelçim hoş geldiniz.  
 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKÇI 
 
Çok teşekkür ederim ben de sizi saygı ile selamlıyorum, güzel bir toplantı olmasını 
diliyorum. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum. Efendim 22 Temmuz 2020 tarihli meclisimizin toplantı zaptı ve 
karar özeti size elektronik ortamda ulaştırıldı. O konuda bana gelmiş  herhangi bir 
soru, görüş veya katkı yok, dolayısı ile doğrudan doğruya onaylarınıza sunmak 
istiyorum. 22 Temmuz 2020 tarih ve  28 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetini 
kabul edenler… etmeyenler…? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.  
 
GÜNDEMİN II. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Efendim gündemimizin ikinci maddesi 2020 temmuz ayı mizanının görüşülmesi ve 
onayıdır. 2020 temmuz ayı ana hesap mizanı, gelir-gider icmal tabloları ve hesapları 
inceleme komisyonu raporu size elektronik ortamda ulaştırıldı. Ben izninizle Birol 
Bey’den Hesapları İnceleme Komisyonu raporunun okunmasını rica edeceğim.  
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Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT :  
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulunca 
12 Ağustos 2020 tarih 119 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve meclis onayına 
sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı Temmuz ayı Gelir, Giderleri ve Mizanı Dijital 
ortamda komisyonumuz tarafından tüm fasıl ve maddeleri halinde tetkik edilmiştir. 
 
Kayıtların 5174 sayılı Kanuna, TOBB Muamelat Yönetmeliğine ve Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğine, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Usul ve Nizamlarına 
uygun olduğu görülmüş ve 2020 yılı Temmuz ayı mizanı, gelir–gider icmal tabloları 
Oda Meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir. 18 Ağustos 2020, saygılarımızla, 
Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih Haldız, Oktay Kabasakal. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Teşekkür ediyorum Birol Bey, Değerli arkadaşlarım 2020 temmuz ayına ait ana 
hesap mizanı, gelir-gider icmal tabloları, hesapları inceleme komisyonu raporu sizde 
mevcut ve bu ana kadar da bana bu konu ile ilgili herhangi bir görüş, soru veya katkı 
da gelmedi, o halde doğrudan doğruya oylarınıza sunmak istiyorum.  2020 Temmuz 
ayı ana hesap  mizanı, gelir-gider icmal tabloları ve Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporunu kabul edenler… etmeyenler…? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür 
ediyorum.  
 
GÜNDEMİN III. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Değerli arkadaşlarım gündemimizin üçüncü maddesi aylık faaliyet raporunun 
görüşülmesidir. Aylık faaliyet raporumuzu her zamanki gibi Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu Bey sunacak. Buyurun Başkan.  
 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU: 

Teşekkür ediyorum Başkanım, Sayın Dışişleri Bakan Yardımcım, AB Başkanım, 

Büyükelçim, TÜRKAK’ın değerli Genel Sekreteri, Değerli Meclis Üyeleri, Meslek 

Komitesi Başkanlarım, Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz hepinize ağustos ayı meclis 

toplantımıza katılımınızdan ötürü teşekkür eder, saygılar sunarım.  

Öncelikle 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hayatını 

kaybedenleri burada rahmetle anıyorum.  

Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum Sayın Bakanım, Sizin de belki bilmediğiniz 

rakamlarınız vardır. O tarihte kaybettiğimiz insan sayımız 18.373 kişiydi. Hasar gören 

bina sayısı 317’ binin, işyeri sayısı 47’binin üzerindeydi.  

Bize üye firmalarımızdan 345 tanesi hasar görmüştü, bunların 16 tanesi çok 

hasarlıydı, bu 16 firmanın takribi zararı 74 milyon doların üzerindeydi. Sanayiden 496 

çalışanımız hayatını kaybetmişti, buradan tekrar kendilerini rahmetle anıyorum.  
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Sayın Bakanım 2017 yılında deprem ile ilgili yaptığımız araştırma vardı. Deprem  

sonrası yaptığımız araştırmada 182 tane firmamız yer değiştirmek arzusunda 

olduklarını bize belirtmişlerdi.  

2017 yılında yaptığımız çalışmada 5 tane firmamızın ancak yer değiştirebildiğini, 

49’unun tamamen kaydının silindiğini, 12 firmanın da faaliyetlerini tamamen 

durdurduğunu görmüş olduk.  Yani takribi 182 firmanın 116 tanesi devam edebilmiş, 

diğerleri maalesef ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmışlar.  

Bu yıl bu firmalarımızın son durumlarını araştırdık. Tüm firmalarımızdan 

memnuniyetle sizlere vereceğim bilgiler konusunda olumlu dönüşler aldık. %98 

firmalarımızın acil durum planı olduğunu tespit ettik.  %71’i makinelerini ve büro 

mobilyalarını sabitleme yolunda yani depremde olası hasarlara engel olmak için bir 

takım çalışmalar yaptığını gördük. %71’i tüm çalışanlarına en az bir kere eğim 

verdiğini tespit ettik. Yine %50’si yılda en az iki kere deprem ve yangın tatbikatları 

yaptığını  görmüş olduk. Buradan da sanayinin depreme aslında oldukça hazır 

olduğunu tespit etmiş olduk.  

Biz Oda olarak 1989 yılında Ticaret Odası’ndan ayrıldıktan sonra Sayın Bakanın 

Birleşmiş Milletlerin UNDP’nin bir projesi olan APELL Projesi “Bölgesel Ölçekte 

Tehlikelere Karşı Bilinçli ve Hazır Olma Projesi’nde önemli bir çalışma yapmıştık. Bu 

çalışma Hindistan’daki Bhopal kazasından sonra gündeme gelmişti. Bu vasıta ile ilgili 

aslında deprem esnasında da kullandığımız telsiz ağını büyük sanayi kuruluşlarımıza 

o tarihte koymuştuk.  

Yine deprem sonrası yaptığımız çalışmalarda Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi 

diye bir Merkezimiz AB fonları ile kuruldu ve şu anda bu merkezimizde 137 tane 

engelli çalıştırmaktayız. İnşallah bir Kocaeli seyahatinizde size orayı göstermeyi çok 

isterim Sayın Bakanım.  

Yine AB normlarına uyum sürecinde çıkan SEVESO ve ATEX Direktifleri konusunda 

mevzuatların oluşturulması ve üyelerimizin bu konuda  bilgilendirilmesi konusunda 

ciddi çalışmalar yaptık. 

Sayın  Bakanım bu konu çok önemli malumunuz çevre faslı açık ve bu fasılla Türkiye 

üzerine düşen görevi yerine getirdiği için sanayimizin üzerine çok ciddi bir mali külfet 

getirmesine rağmen yabancı sermayeli şirketlerimizden aldığımız bilgiler gereği 

Türkiye SEVESO direktiflerine uyum aşamasında Bulgaristan ve Romanya’dan 

bunlar tam üye ülkeler daha ileri seviyedeyiz bunu da sizlerle memnuniyetle 

paylaşmak istedim çünkü fasılların açılmasını sanki Avrupa Birliği Türkiye’ye bir 

hediye yapıyormuş gibi davranıyor, biz İKV olarak yaptığımız görüşmelerde her 

zaman bu noktayı dile getiriyoruz. Sizin de bilginize sunmak istedim.  

Yine 2018 yılından bu yana her yıl geniş katılımlı Proses Emniyeti Sempozyumunu 

yapıyoruz. Bu yılda bunun üçüncüsünü düzenleyeceğiz.  
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Son olarak Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimlerini Kocaeli 

Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Bu da çok cüzi maliyetlerle sanayide çalışan 

kişilerin bilinçlenmesi konusunda çok önemli katkılar verdiğimizi düşünüyoruz. 

Burada üyelerimize seslenmek istiyorum bu eğitimleri almayan firmalarımız varsa 

mutlaka bu eğitimleri almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.  

Sayın Bakanım müsaade ederseniz üyelerimize ekonomimiz ile ilgili düşüncelerimizi 

kısaca paylaşmak istiyorum. Temmuz ayında ihracat rakamımız 15 milyar 12 milyon 

dolara çıktı geçen yıla oranla %5,7’lik bir eksilme oldu ama çok önemli bir artış 

sağladık. Bunu çok olumlu bulduk, %11.5 mertebesinde bir artışımızı vardı. 

Sektörlere baktığımızda otomotiv yine birinci sırada ki otomotiv sektörü ilimiz için çok 

önemli Sayın Bakanım. 

Burada da önümüzdeki aylarda full kapasite de olmadığı için otomobil sektörünün 

eylül ayından itibaren daha olumlu rakamlar getireceğini düşünüyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri’ne olan ihracatımız son yedi aydır devamlı artışta, Uzak 

Doğu’ya da  artışlarımız devam ediyor, bunları da önemle düşünüyoruz.  malumunuz 

Avrupa Birliği’nde kalkınma biraz yavaş  oluyor.   

İhracatımızda döviz kurumuzun da bize çok önemli destek olduğunu biliyoruz, hem 

kur olarak TL’nin değer kaybetmesi,  hem de paritenin ki bizim için çok önemli Sayın 

Bakanım,  biz  çoğunlukla dolar ile ithalat yapıp, euro ile ihracat yapan  bir ülkeyiz 

ama tabi bu %100 anlamında değil ama daha fazla ihracatımızı euro ile yapıyoruz. 

Bugün parite 1.19’u geçti bu da bizim lehimize çalışıyor ama biz kurlardaki hızlı 

artışları çok olumlu  görmüyoruz. 

İthalatımıza baktığımızda Sayın Bakanım 17.7 milyar dolarlık bir Temmuz ayı ithalatı 

oldu, burada da bazı kalemleri sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Yatırım mallarında %4.1’lik bir düşüş var. Hammaddeler de %10.8’lik bir düşüş var 

buna karşın tüketim malları ithalatında 10.3’lük artış var. Buradan endişe 

duyduğumuzu da sizlerle de  paylaşmak isterim. 

Dış ticaret açığımız 2,7 milyar dolar. Haziranda cari açığımız 11 milyar doları geçmiş 

durumda, aslında ticaret açığında azalma olmasına rağmen,turizm kapalı olduğu için, 

hizmet sektörü de çok sıkıntı olduğu için maalesef orada artışlarımız sürecek. 

Geçen yıl hizmetler sektöründe ülkemize 3,2 milyar dolar seviyesinde bir girdi varken 

bu sene 55 milyonluk bir negatif çıktı var. Dolayısı ile turizm geliri sıfırlanmış 

durumda. 

Kısaca Kocaeli Gümrükleri ile Kocaeli’nin dış ticaretine bakacak olursak, ilimizde 2,2, 

milyar dolarlık bir ihracat oldu, burada da %16’lık bir azalma var Sayın Bakanım. Ama 

toparlanma devam ediyor. Bir önceki aya göre  %10’luk bir artış oldu, bunun devam 
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edeceğini bilhassa Eylül ayından sonra eski rakamlarımıza yaklaşabileceğimizi  

düşünüyoruz. 

İthalatta da %4.1’lik bir artış var. Oradaki 3,9 milyar dolar çıktığını görüyoruz.  Pardon 

oradaki artışımız biraz daha yüksek 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş Ocak- 

Temmuz döneminde ihracatımız 13.8 milyar dolar, Sayın Bakan burada şöyle bir 

rakamsal sorunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şirket merkezlerimizin il dışında 

olmasından ötürü ihracatımızın çok büyük bir kısmı İstanbul’a yazılıyor. 

TİM verilerine göre bizim 13.8 milyar dediğimiz ihracat rakamımız TİM’de 6.3 milyar 

dolar, bu aslında her nokta da Bakanlarımıza anlattığımız bir sorun, çünkü 

istatistiklerinizi doğru tutmazsanız, yapacağınız teşvikler de istediğiniz neticeyi 

vermeyebiliyor.  

Yine her ay meclisimizde konuştuğumuz reel efektif döviz kuruna bakıyoruz orada 

68.52’deyiz, bu oldukça değersiz bir TL anlamına geliyor ama bugün endeks  100 

olması halinde olması gereken rakam  5.04 TL. aslında enflasyon verilerimizde de 

gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.  Malumunuz bugün dolar kuru 7.38 

seviyelerinde, az önce de  söyledim, Sayın Bakanım biz sanayici olarak, ihracatçı 

olarak hızlı artışları hiçbir zaman istemeyiz evet artışlar ihracatın desteklenmesi 

açısından önemli ancak böyle bir hareketi  çok tasvip etmediğimizi de  söylemek 

isterim.  

Enflasyon verilerine baktığımızda, TÜFE %11,76, ÜFE %8,33 biz aslında TÜFE’de 

de olası bir azalma bekliyorduk ancak ÜFE’nin baskısı ile önümüzdeki aylarda son 2-

3 haftadaki artışlar nedeniyle yükseliş görebiliriz diye  düşünüyorum. 

Kapasite kullanım oranlarımıza baktığımızda ilimizde 68.5 seviyesine  geldi. 

Temmuzda 65’di muhtemelen yaz aylarından sonra normal seviyelerine geleceğiz 

diye düşünüyorum.  Artık  ilimizde kapalı firma sayısı ağustos ayı itibariyle sadece 

2’ye düştü. Bunu da önemli bir çıktı olarak düşünüyoruz.  

Yıllık sanayi üretimine baktığımızda haziran ayında %0,1’lik bir artış var, aylık bazda 

ise %17’lik bir artış  var,  bu çok değerli, artı nisan ayında  tavan yaptığımızı ve v 

şeklinde bir sanayide üretim çıkışı olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığınızda 

imalat sanayinde %19 artış var, ara malı imalatında %17, sermaye malı imalatında 

%20,8  bu çok önemli yatırım yapılacak anlamına gelir. Yüksek teknoloji üretiminde 

de %7,8’lik bir artış var bunları da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Biraz uzun konuşacağım,  işsizlik konusu ile ilgili malumunuz 12.9’luk bir işsizlik 

rakamı çıktı. Geçen aya göre 0,1 ‘lık bir artış var. İkisinde de 0,1’lik bir artış var. Ama 

rakamları incelediğimizde değerli üyeler önümüzdeki tabloda çalışabilir nüfus sayımız 

62,4 milyona çıkmış, işgücüne katılım 29 milyona düşmüş, çalışan istihdamı 25 

milyon 858 bin kişi, işsiz sayısı da 3 milyon 826’ya düştüğünü görüyoruz.  

Burada dikkatinizi çekmek istediğim şöyle bir durum var, bir kıyaslama yapalım dedik 

Sayın Bakanım. Almanya ile nüfusumuz hemen hemen aynı Almanya’da nüfus 83,2 



KARAR NO: 29       19 AĞUSTOS 2020 

7 
 

milyon Türkiye’de 83,1 milyon, işsizlik oranı Almanya’da %4, bizde %12,9, işgücüne 

katılım oranı  orada %62,6, bizde %47,6, istihdam oranı Almanya’da %75,8, 

Türkiye’de %41,1 fakat Sayın Bakanım en önemli rakamı burada sizinle paylaşmak 

istiyorum. Almanya’da nüfus ortalama yaşı daha yüksek olmasına rağmen, çalışan 

sayısı 44 milyon 559 bin kişi, Türkiye’de çalışan sayısı ise 25 milyon 858 bin kişi 

zaten aramızdaki bütün farkları oluşturan veri bu diye düşünüyorum. Bizim 

önümüzdeki dönemde halletmemiz gereken en önemli sorun olduğuna inanıyorum, 

önce çalışan sayımızı 30 milyona daha sonra da 35 milyona kademeli olarak ve daha 

sonra da  40 milyona çıkarma hedefimiz olmalı diye düşünüyorum.  

Değerli üyeler,  geçen hafta İstanbul Sanayi Odası’nın ikinci 500 büyük sanayi 

kuruluşları açıklandı. Sayın Bakanım ilimizde 79 tane firmamız ilk 500’de var. İkinci 

500’de de 56 firma ile bu sene temsil edildik, yine bu sayılar merkezlerden ötürü farklı 

ama biz doğru olan verileri kullandığımıza inanıyoruz burada tüm ikinci 500 büyük 

deki 56 firmamızı sizlerin huzurunda kutlamak istiyorum.  

Ufak bir duyurum var. Önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesinde geleneksel olarak  

yaptığımız Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu’ nun bu sene 13.sünü 

yapacağız. 11 Eylül  tarihi son katılım tarihi  bütün firmalarımıza, meclis üyelerimize, 

meslek komitesi üyelerimize, komite başkanlarımıza katılım noktasında destek 

vermenizi rica ediyoruz.  

Faaliyetler konusunda değerli üyeler zamanımız çok fazla olmadığı için elektronik 

ortamda ay içinde yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşacağız.  

Sayın Bakanım, Size şimdi kısaca bir sunum yapmak istiyorum.  Malumunuz Kocaeli 

ili Türkiye’nin en ufak illerinden bir tanesi ama sanayisi çok önemli ve büyük. Bizim 

yarattığımız değerin %51’i sanayiden geliyor. Türkiye sanayisine, üretimine 

yaptığımız katkı %13 mertebesinde, ülkedeki araç üretiminin  %39, kimya sektörünün 

%27, Türkiye’de metal sektörünün %19’u Kocaeli’de üretilmekte, biz bunlarla gurur 

duyuyoruz Sayın Bakanım. 

İlimiz AB ile en fazla entegre olan il diyebiliriz. Odamıza  kayıtlı 2591 tane faal 

firmamız var Sayın Bakanım, bunların 313 tanesi yani %10’dan fazlası yabancı 

sermayeli, bu 313 firmanın 174 tanesi AB menşeli, Almanya 67 firma, Fransa 34 

firma, Hollanda 30 firma, İtalya 27 tane firma var ilimizde.  

Aslında Türkiye ile en fazla ayrıştığımız noktalardan bir tanesi bu. Tabii son dönemde 

hem ülke, hem şehir bazında çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Almanya’nın dönem 

başkanlığını malumunuz birlikte çalışarak değerlendiriyoruz. Burada Almanya ile çok 

önemli beklentilerimiz vardı.  Türkiye ile AB arasındaki  ticarete bakarsak Sayın 

Bakanım geçen yıl 2019’da AB’ye  83.2 milyar dolarlık ihracat yapmışız, 69.4 milyar 

dolarlık da ithalatımız gerçekleşmiş. 14.1 milyar dolarlık fazla vermişiz ama 96’dan bu 

yana yani Gümrük Birliği’nin başlangıcında bu yana  aslında 300 milyar doların 

üzerinde eksi bakiyemiz var. Yani yıllık bazda 14 fazla verdik ama geçmişe 

döndüğümüz zaman toplamda 300 milyarın üzerinde bir açığımız var. İhracatın 
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%48,5’ı, ithalatın  %34’ü AB’den geliyor, 2020’nin 7 aylık döneminde ihracatımızın 

48.1’i AB’ye gitmiş. Otomotiv ihracatının %77’si AB’ye gitmiş, kimya sektöründe de 

İspanya ve Hollanda ilk iki sıradaki ülke. Makine sektöründe de 19 milyar dolarlık 

ihracatımız var. En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya, 15 milyar dolar,  ardından 

Birleşik Krallık, sonra İtalya geliyor. Kocaeli’nde ihracat rakamımız toplamda 2019 

yılında 29 milyar dolardı, bu rakam Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız rakamlar Sayın 

Bakanım.  Bizim ihracatımızın %58.6’sı Avrupa’ya yani burada da Türkiye’den biraz 

ayrışıyoruz. Yine ülkelere baktığımız zaman 7.7’si Almanya’ya, 7,42’si Slovenya’ya, 

6.8’i Hollanda’ya, 6,1’i Belçika’ya ve 5.8’i İtalya’ya yaptığımız ihracatlar.  

Sayın Bakanım AB Konseyi Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarındaki 

sondajlar sebebiyle maalesef bazı yaptırım kararları aldı. Libya konusunda Fransa ile 

yaşanan sorunlar ve Yunanistan’da yaşanan gerilim AB ilişkilerimize de maalesef 

yansıyor. Almanya’nın biraz daha akılcı davrandığını düşünüyoruz, orta yolu bulma 

gayreti var, biraz daha bize yakın gibi gözükse de maalesef dönem başkanlığında 

Almanya’dan beklediğimiz iyileşmeleri muhtemelen vize serbestisi ve Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi konusunda atılması gereken adımları muhtemelen 

atamayacağız. Siyaset nedeniyle burada önemli sıkıntılar yaşayabileceğimizi 

düşünüyoruz yine Almanya’nın ve diğer ülkelerin fasıl açılmasına da engelleri var, bir 

çok sorunumuz var ama Avrupa Birliği bu arada  bir evrim yaşıyor, biz de bu evrimin 

bir parçası olmalıyız, yani orada yaşanan gelişmeler ki bunlara kısaca bakarsak yeşil 

mutabakat, karbon sınır vergisi, dijital iç pazar gibi önemli gündemlerle çalışmalar 

devam ediyor, bunları da covid-19 etkisi ile aslında bizler de uyum çalışmalarını 

yapıyor olmamız gerektiğine inanıyoruz. 

Yapılan STA’ların bizlere artık zarar verir boyutlarda olduğunu biliyoruz, bu konuda 

sizlerin de çalıştığını biliyoruz, bize bu konuda da biraz bilgi verirseniz seviniriz. 

Bilhassa bu Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması’nın ülkemize oldukça sıkıntılı bir 

süreç yaşatabileceğini  biliyoruz.  

Yine İngiltere en önemli partnerlerimizden bir tanesi, o ayrılıyor, ondan ayrılışı 

sonrası bizim yapacağımız serbest ticaret anlaşmasının önemini size söylememe 

gerek yok, siz bunu fazlasıyla  biliyorsunuz ama bölgemiz için de önemli olduğunu 

bildiğimiz için konuşmanızda yer verirseniz sevinirim.  

Vize serbestisini az önce konuştuk hakikaten düşünün biz  mal satmaya gittiğimiz 

veya pazarlık yapmaya gittiğimiz bir ticaret  ortağımız ile  vize öncesi bir davet 

mektubu alarak gitmek durumunda kalıyoruz. Orada pazarlık gücümüzün kalması söz 

konusu değil.  Bunları her ortamda İKV olarak da biz anlatıyoruz, Sizin de 

anlattıklarınızı biliyoruz. Ben daha fazla zamanı kullanmak istemiyorum Sayın 

Bakanım.  Bu konularda Sizlerin görüşlerinizi almak, duymak istiyoruz. Ben tekrar 

bizlere zaman ayırıp  katıldığınız için Sizlere çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım 

Sayın Bakanım. Teşekkür ediyorum Başkanım. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  

Evet Ayhan Başkan çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım Ayhan Başkan’ın 

aylık faaliyet raporunu dinlediniz, bir sonraki gündem maddemizde zaten varsa 

katkılarınız için size söz vereceğim.  

 
GÜNDEMİN IV. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 

Gündemimizin dördüncü maddesi meslek komiteleri ve ihtisas komisyonlarının 

çalışmaları hakkında bilgi aktarımıdır. Bunların sunumudur. İzninizle önce Meslek 

Komitelerimizin çalışmaları ile başlamak istiyorum. Aslında Meslek Komitelerimizin ve 

İhtisas Komisyonumuzun çalışmaları sizlere elektronik ortamda ulaştırıldı. Ben 

sadece hatırlatma yapmış olacağım.  

4. Meslek Komitemiz İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamuller Sanayi Grubu ile 9.ve 

10.meslek komiteleri ortak çalışması, Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu ile 

Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubunun ortak çalışmaları.  11.Meslek Komitemiz 

Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler Sanayi Grubunun çalışmaları. 13.Meslek Komitemiz 

Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu. 18.Meslek 

Komitemiz Demir Dışı Metaller Sanayi Grubu. 20.Meslek Komitemiz Elektrik Aletleri 

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu. 21.Meslek Komitemiz Elektrikli 

Techizat Ürünleri Sanayi Grubu. 23.Meslek Komitemiz  Genel Amaçlı Makine İmalatı 

Sanayi Grubu. 27.meslek Komitemiz Makine Kurulum, Hurda Atık Bertarafı ve Enerji 

Sanayi Grubu ile 30.Meslek Komitemiz Özel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu.  

Evet bu komitelerimizin çalışmaları hakkında size elektronik ortamda ulaştırılmış 

bilgilerin yanı sıra, buradan da hatırlatmış olduk. Bir sonraki gündem maddesi üzerine 

gerekirse tekrar değineceğiz.  

Şimdi bu komitelerimizin yaptığı faaliyetler hakkında   size kısa bir görüntü aktaralım.  

4.Meslek komitemiz, 6 ve 26.  Meslek komitelerimiz, 8.meslek komitemiz, 9.ve 

10.meslek  komitemizin ortak çalışması, 11.meslek komitemiz, 18.meslek komitemiz, 

20.meslek komitemiz, 23.meslek komitemiz, 27.meslek komitemiz ve 32.meslek 

komitemizin faaliyetleri hakkında sizlere görüntüler aktarmış olduk.  

Son olarak izninizle iki komisyonumuzun çalışması var. O konuda sizlere bilgi 

aktarmak istiyorum.  

Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonumuz 2 Temmuz tarihinde toplantısını yapmış, 

sizde var kısa özeti şimdi ekranda ve bir de 21 Temmuz da Sanayi ve Dijital 

Dönüşüm Komisyonumuzun bir çalışması olmuş, bunlar size ulaştırıldı. 

Evet değerli arkadaşlarım ilave olarak bu gündem maddesi içerisinde size bir de 

Temmuz ayı içerisinde aramıza yeni katılan üyelerin isimlerini aktarmak istiyorum. 
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Toplam 18 yeni firma Kocaeli Sanayi Odası üyesi olarak aramıza katıldı. İki sayfa 

halinde ekranda görüyorsunuz. Gruplara katılan firmaların isimlerini ekranda 

görüyorsunuz, herkes kendi grubu ile ilgili  yeni firmalar hakkında  buradan  bilgi 

alabilir, detay bilgi için yönetimimize başvurabilirsiniz. 

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

Teklif ve temenniler maddesinde hep zoom ile yaptığımızı toplantılarda olduğu gibi 

gündemin birinci maddesinden bu tarafa sorularınız, görüşleriniz,  katkılarınız için 

size söz vereceğim. Ayrıca meslek komitelerimizin çalışmaları hakkında da katkıda 

bulunmak isteyen üyemiz varsa onlar da söz alabilirler. Söz almak isteyen üyelerimiz 

gerek chatten yazabilir, gerekse görebildiğim kadarıyla ekrandan bana işarette 

bulunabilirler. Söz almak isteyen üyemiz var mı ? Anladığım kadarıyla herkes  Sayın 

Büyükelçimiz ile bir an önce buluşmak ve onu dinlemek istiyor, ben şu anda bir söz 

talebi görmüyorum. Bizim teknik masamıza yansımış bir söz talebi var mı? Sacit 

Bey’in mikrofonunu açar mısınız? 

Meclis Üyesi H.Sacit ERTUĞ:  

İyi günler, Sayın Başkanım, Sayın misafirimiz, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

birincisi, toplantının başında söylediğim gibi  sorumun en önemli kısmı yurtdışından 

aldığımız işlere vize alarak mühendislerimizi, imzalayacak kişileri, teknik 

elemanlarımızı, süpervisorlarımızı gönderemiyoruz, bu konu ile ilgili AB nezdinde en 

azından oradaki şirketlerden  yazılı olarak talep  olunması halinde, konsolosluklar 

tarafından kısa süreli de olsa vize verilmesini talep ediyoruz, bu konuda  tüm 

şirketlerimizin şiddetle ihtiyacımız var, AB konusu ile ilgili olarak budur. 

İkincisi ise, geçen hafta açıklanan bir konuya göre, kısa çalışma döneminden çıkacak 

olan firmaların üç aylık SGK giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı ve  böylece 

kısa çalışmadan daha rahat bir işgücü haline getirileceği söylenmişti. Ancak yaptığım 

araştırmalarda, bir: eğer kısa çalışma ödeneğinden çıkarsanız, bir daha girme 

hakkınızı kaybediyorsunuz, iki; söylenen desteğin  araştırmalarımızda sadece 840 TL 

gibi bir rakama denk geldiğini öğrendim, bu ne kadar doğrudur araştırıyoruz. Ancak 

firmaların  kısa dönem çalışmada olan veya ücretsiz izne çıkarmış olan  firmaların 

kısa süreli projeler bulduğu zaman bir aylık, iki aylık, ne kadar süre olduğu fark 

etmez, bu kısa dönem  çalışma hakkından çıkıp, normal çalışma düzenine dönüp 

tekrar kısa döneme dönebilme şansları olmadığı müddetçe bu küçük projeleri veya 

kısa süreli  projeleri gerçekleştirmek için ne derece doğru olacağını açıkçası 

bilemiyorum, TOBB nezdinde de yani bu kısa çalışmadan çıkıp, normal çalışmaya 

geçenlerin tekrar kısa  çalışmada devam edebilme haklarının olması  konusunda bir 

çalışma yapılmasını rica ediyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Evet Sacit Bey, teşekkür ediyoruz.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 

Not aldık Başkanım. 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Katkınızın birinci bölümünü daha sonra Faruk Bey mutlaka değerlendirecektir.  Diğer 

konularda da Ayhan Başkan notunu aldı. Biz de onu takip ediyoruz. Özellikle kısa 

çalışma ödeneğinden çıkan firmalara yapılacak olan desteğin şu anda boyutu ve 

uygulaması henüz tebliğ haline gelmediği için söylenti ve dedikodu halinde yürüyor 

maalesef, onun da peşindeyiz. Evet şu anda bana yansımış başka bir soru 

göremiyorum, değerli arkadaşlarım o zaman izin verirseniz gündemin altıncı 

maddesine  geçeceğim. 

GÜNDEMİN VI. MADDESİ 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL: 
 
Gündemin altıncı maddesi her zamanki gibi bir sonraki toplantının tarihinin tespiti idi. 

Bir sonraki toplantımızı büyük bir ihtimalle yine böyle elektronik ortamda zoom 

toplantısı halinde 16 Eylül 2020 yani Eylül ayının üçüncü çarşambası saat 10:00’da 

yapacağız. 

 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 19 Ağustos 2020 tarih ve 29 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt 11  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
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