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KOCAELİ SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTI ZAPTI 

 
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi 16 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 10.00 ’da Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL Başkanlığı’nda zoom çevrim içi toplantı yazılımı 
üzerinden toplandı. 
 
TOPLANTIDA BULUNAN ÜYELER  
 
A.Kadir DECDELİ, A.Tunç ATIL, Adnan Naci FAYDASIÇOK, Ahmet BAYRAKTAR, 
Ahmet BAŞARAN, Abdullah ÇEKER, Albert SAYDAM, Alper AYBERK, Anıl ÜNAN, 
Atalay KAYA, Ayhan ZEYTİNOĞLU, Adem CEYLAN, Bahar BAYKAL, Bahattin 
ERTUĞ, Birol BOZKURT, Bora ERGENE, Cahit AŞKIN, Çınar ULUSOY, Erhan ÖR, 
Güçlü GÜLER, Kenan BENLİLER, Kubilay KIRMAN, Mehmet BAŞOL, Mehmet Emin 
BİTLİS, Mehmet ESKİYAPAN, Melih KARAKAŞ, Mert PEKDEMİR, Mesut Baki EFE, 
Mesut SANCAKLI, Metin AKTÜRK, Muhammet SARAÇ, Murat CAN, Mustafa 
BÖYET, Mustafa TÜRKER, Mehmet Akif KANIK, Necmi GİDİCİ, Filiz AKKAŞ, Filiz 
ÖZOĞUL ŞAHİNOĞLU, Fuat BİÇİCİ, Haluk İBER, Haluk KAYABAŞI, Hakkı YILDIZ, 
Hasan  ŞEREFHAN, Hasan Tahsin TUĞRUL, Haydar YENİGÜN, Hayrettin ÇAYCI, 
İbrahim YELMENOĞLU, Osman ERKAN,  Osman SOYBAŞ, Özcan ALBAK, Ömer 
YAVUZ, H.Sacit ERTUĞ, İrfan KANIK, Sadi AKÇELİK, Sedat AÇILDI, Sedat 
BABALIK, Sedat SİLAHTAROĞLU, Ş.Kemal SARAÇ, Tekin URHAN, Turgay ENER, 
Ünal SOYSAL, Yakup EKŞİ, Yunus ÇİFTÇİ  
 
TOPLANTIDA BULUNMAYAN ÜYELER 
 
Ayhan ERGENÇ, Fatih HALDIZ, Korkut ÖZ, Mehmet Ali KARTAL, Oktay 
KABASAKAL, Orhan SARISÜLEYMAN, Hayri KAYA, İlker ÖNDER. 
 
AÇILIŞ VE YOKLAMA :  
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :   
 
Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz, bugünkü meclis toplantımız için yeterli 
çoğunluğumuz var, izninizle toplantıyı açacağım.  
 
Bugünkü konuğumuz Sayın Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 
Kacır, Fatih Bey’in zamanını iyi kullanmasını sağlamak adına her zamanki gibi 
toplantı sonrasında değil, öncesinde sizinle konuşması için mikrofona alacağım, Fatih 
Bey hoş geldiniz.  
 
Değerli arkadaşlarım iki misafirimiz var, ben kısaca onları sizlere tanıtmak istiyorum,  
sonra da Ayhan Başkanıma Fatih Bey’e hoş geldiniz demesi için söz vereceğim, 
sonra da Fatih bey’i mikrofona davet edeceğim. 
 
Bugün iki misafirimiz var demiştim, Sayın  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz İlhan 
Aydın bizimle beraber, İl Müdürümüz İlhan Bey hoş geldiniz ve TOSB Başkanımız 
Sayın Mehmet Dudaroğlu’da bugün bizimle beraber Mehmet Bey siz  de hoş geldiniz.  
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Ayhan Başkanım önce söz sizin, hem faaliyet raporunuzu rica edeceğim,  hem de 
Fatih Bey’e bir hoş geldiniz diyerek sunumunuzu yaparsanız,  daha sonra Fatih Bey 
ile devam edeceğiz.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU:  
 
Teşekkür ediyorum Başkanım. Sayın Bakan yardımcım, değerli meclis üyesi 
arkadaşlarım, değerli meslek komite başkanlarım, OSB başkanlarım, değerli Sanayi İl 
Müdürüm, hepinize eylül ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz der, saygı ile 
selamlarım.  
 
Değerli üyeler, her zaman olduğu gibi ekonomiyi değerlendirerek konuşmama 
başlamak istiyorum.  
 
Ağustos ayının ilk verisi malumunuz ihracat rakamımızdı. İhracatımız 12,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Burada -%5,7’lik bir azalma var. Aslında mayıs ayından beri 
rakamlarımız artmasına rağmen otomotiv sektöründeki duruşların ve Avrupa’nın mal 
çekimindeki yavaşlamasının etkisi olduğunu düşünüyoruz.  
 
Değerli üyeler, İthalat ayağına baktığımızda, ithalatımız 18,8 milyar dolar, burada da 
çok çarpıcı  %20,6’lık bir artış var.  Bu beklentilerimizin üzerinde oldu ama temelinde 
geciken, bekletilen talebin yerine geldiğini görebiliyoruz.  
 
Dış ticaret açığımız doğal olarak 6,3 milyar dolar oldu. Burada da ciddi %169’luk bir 
artış var,  geçen seneki ithalat rakamlarımızın düşük kalmasından bu sene artışa 
geçince böyle bir fark oluştuğunu görüyoruz.  
 
Değerli üyeler ilk sekiz aya bakarsak ihracatımız 2019 yılında 117 milyar dolardı bu 
sene 102 milyar dolara  düştü, %12’lik bir eksiğimiz var, İthalatımız da 136’dan 135’e 
düştü, sadece bir puanlık eksik var ama dış ticaret dengesinde 19 milyardan 32  
milyar dolara çıkan yüzde 69’luk bir artış oldu. İhracatın ithalatı karşılama payı geçen 
yıl yüzde 85 iken bu sene bu %75 olarak gerçekleşmiş oldu.  
 
Burada ayrıca turizm gelirlerinden hemen hemen hiç elle tutulur bir rakam gelmediği 
için dış ticaret açığının da artmaya devam edeceğini, ticaret açığı ile birlikte cari 
açığın da artacağını düşünüyoruz. 
 
Cari açıkta veya ticaret açığında tek olumlu faktör petrol fiyatlarındaki iniş diyebiliriz.  
 
Yine cari açık rakamlarına baktığımız zaman Temmuz ayında  cari açığımız  14 
milyar 941 milyar olarak gerçekleşti.  
 
Aylık açık 1 milyar 817 milyon dolar. Bu açığın temelinde az önce de söyledim turizm 
gelirlerinin azalıyor olması var. Şöyle de bir kıyaslama yapmanızı istiyorum. Geçen yıl 
temmuz ayında 4 milyar 905 milyon dolarlık bir turizm katkısı varken, bu rakam bu 
sene  288 milyona düştü. Yani neredeyse 15 misli bir azalma var. Dolayısı ile  bu 
ağustos ayında turizm gelirlerinde bir artış olacak ama geçen seneki rakamları 
yakalaması söz konusu değil. Dolayısı ile burada bir sıkıntımız olacak. 
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Sayın Bakan Yardımcım Kocaeli rakamlarını da sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. 
Sunumumun devamında daha detaylı bilgiler vereceğim ama ihracatımız aylık bazda 
ağustos ayında 1.6 milyar dolar oldu. İthalat da 3 milyar dolar. Bizde ihracatta %9 
mertebesinde bir daralma var. İthalatımızda da %2’lik bir artış var. Az önce de 
söyledim bunda da otomotiv sanayinin yavaşlamasının çok önemli etkisi var. 
 
Değerli üyeler her zaman sizlerle paylaşıyorum reel efektif döviz kuru ağustos ayında 
63,71’ geriledi. 2018 Eylül ayından sonra aslında karşılaştığımız en düşük  rakam 
endeksin 100 olması  durumunda TL/dolar kurunun  5.1 TL civarında olmasını 
öngörüyoruz ama  ağustos ayı  ortalaması 7,22 ‘ydi bugün dolar kuru da 7.9 
seviyelerinde diyebiliriz.  
 
Enflasyon verilerine baktığımızda TÜFE %11,77, ÜFE %11.53 birbirlerine yaklaştılar. 
Tabii ki kurdan ötürü ÜFE’nin hareketi biraz daha hızlı oluyor, zaman içerisinde de 
TÜFE bu rakama yaklaşıyor, önümüzdeki aylarda  kurdan ötürü bir ivmelenme 
TÜFE’de de görebiliriz diye düşünüyorum.   
 
Yine malumunuz  geçen hafta  ikinci çeyrek verileri tamamlanmış oldu ve Türkiye’nin 
ikinci çeyrekte küçülmesi  %9.9 seviyesinde oldu. Tabi bu bizim hiç alışmadığımız bir 
rakam ancak G20 ülkeleri ile  kıyasladığımızda  Türkiye en iyi ülkeler arasında 
yedinci sırada,  bizden çok daha kötü durumda olan ülkeler var, burada tarımda 
%4’lük pozitif bir rakam var. Bizim işkolumuz yani sanayide 16.6’lık bir azalma var, 
tabii rekor azalma %25 ile hizmetler sektöründen geldi. Buradan baktığımızda da 
sanayi sektörünün %16.5 daralması bizim için  tabiî ki en önemli ölçü. 
 
İmalat sanayinde de %18.4’lük bir daralma var. Nisan ayında hatırlayacaksınız 
firmalarımızın %24’ü duruştaydı, hakikaten krizin en ağır geçtiği dönemdi, şu anda 
baktığımızda duruşta olan herhangi bir firmamız yok. Yani üçüncü çeyrek verilerinin 
çok daha iyi geleceğini  düşünüyoruz.  
 
Turizm gelirleri ikinci çeyrekte neredeyse hiç olmadı, onlarda da  bir  iyileşme 
bekliyoruz. Bizim kanaatimiz üçüncü çeyrek verilerinin  9.9’u telafi edecek büyüklükte 
olabileceğini şu anda  tahmin ediyoruz. Ama eylül ayı malumunuz üçüncü çeyreğin  
son ayı ondan sonra daha net bilgiler vereceğiz.  
 
Sanayi üretimi rakamları bu hafta açıklandı,  %4.4’lük yıllık bazda büyüme gösterdi. 
Aylık baktığımızda %8.4 ama nisan ayından bu yana düzenli artışlar yapıyoruz, baz 
etkisi çok etkili olduğu için aylık bazda değil, yıllık bakmakta fayda var diye 
düşünüyorum. 
 
Tabiiki bizdeki kalkınmanın,büyümenin yavaşlamasının veya az olmasının  
temelindeki nedenlerden bir tanesi de Avrupa’daki pazar payımızın istediğimiz hızda 
artıyor olmaması, dolayısı ile Avrupa’dan iyileşmenin bir an önce olmasını bekliyoruz.  
 
Yine geçen hafta sonunda malumunuz Moody’s bir kredi notumuzun B1’den B2’ye 
düşürdü, gerekçe olarak da bütçe açığındaki artışlar ve Akdeniz’deki faaliyetleri 
göstermişti. Bildiğim kadarıyla Akdeniz’de bir durulma sözkonusu. 
 
Değerli üyeler, bütçe açığında da önemli bir gelişmemiz oldu ama Moodys’in not 
düşürmesinin piyasaları çok fazla etkilemediğine de şahit olduk.  



KARAR NO: 30        16 EYLÜL 2020 

4 
 

 
İşsizlik oranımıza baktığımızda yüzde 13,4, bir önceki yılın aynı ayına göre %4, bir 
önceki aya göre de %5’lik bir artış var. Burada geçen ay da sizlere bir takım veriler 
vermeye çalıştım ama işgücüne katılım 948 bin kişi artmış, istihdam sayısı da 673 bin 
olarak gerçekleşmiş o farktan ötürü de bir artış var ama dikkatinizi çekmek istediğim 
son üç yılın rakamlarını sizlerle tekrar  paylaşmak istiyorum.  Geçen ay sizinle bizimle 
benzer nüfustaki Almanya’nın rakamlarını paylaşmıştım. 2018  haziranında çalışan 
sayımız 29 milyonun üzerindeymiş, bu rakam 2019 yılında 28 milyona gerilemiş 2020 
yılında da  bu rakam 26 milyon 531 kişiye gerilemiş. Burada şunu görüyoruz, 
biliyorsunuz Türkiye’de takriben 1 milyon kişi çalışma hayatına girebilecek yaşta,  
dolayısı ile  aslında bu rakamların tam tersi olması lazım, doğal olarak  nüfustan 
ötürü ama  maalesef bazı nedenlerle bunu gerçekleştiremedik.  
 
Değerli üyeler çarpıcı olan da şu; Hem Kocaeli’nde hem ülke genelinde TOBB 
toplantılarında aldığım geri bildirimlerde aslında bazı firmalarımızın  işçi bulmakta,  
pandemiye rağmen işçi bulmakta da sıkıntı yaşadıklarını  görüyoruz  burada  bir 
ikilem, bir fasit dairemiz var bunu da sizlerle tekrar paylaşmış olayım.  
 
Az önce bütçe açıklarımıza değindim. Ağustos ayında bütçemiz 28 milyar fazla verdi 
arkadaşlar, bu tabii benim açımdan sizler ile konuşurken en mutlu olduğum verilerden 
bir  tanesi, biliyorsunuz her noktada denk bütçeye çok vurgu yapıyoruz. 
İncelediğimizde ve baktığımızda aslında gelirlerde %13 civarından  bir artış  olmuş 
ancak esas iyileşme, harcamalardaki azalmaya bakıyorum oradaki azalma vasıtası 
ile bütçemiz çok ciddi bir fazla verdi. Bir de ithalat üzerinden  alınan vergilerin artışı 
dikkat çekiyor diye düşünüyorum.  
 
Sayın Bakan Yardımcım şimdi kısaca ilimiz ile ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. 
İlimiz yüzölçümü açısından Türkiye’nin sekizinci küçük ili  ama ilimizdeki ticareti 
faaliyetin %51 sanayiden kaynaklanıyor. Son 10 yıllık rakamlara göre de Türkiye 
sanayi üretiminin %13’ünü Kocaeli ilimiz yapmakta.  
 
Sayın Bakan Yardımcım, Odamıza kayıtlı 2600 tane firmamız var, biz ufak firmaları 
kayıt yapmıyoruz Sayın Bakanım bunu da bilmenizi istiyorum. Yani 10 kişiden az 
veya  belirli bir motor gücünden düşük olan  firmaları biz üye yapmıyoruz  ona 
rağmen 2600 üyemiz var. Çarpıcı olan  bu 2600 üyemizin 310 tanesi yabancı 
sermayeli yani ülkenin herhangi bir yerinde, İstanbul’da dahil olmak üzere böyle bir 
örnekleme yok. Sanayi firmalarımızın  %10’undan fazlası yabancı sermayeli ve  
bunların aşağı yukarı %75’i de Avrupa kaynaklı  bu ilimizi farklı kılan bir olay. 
 
Otomotiv’de üretilen araçların  %39’unu, kimyada üretilen ürünlerin %27’si, metalde 
de %19’u Kocaeli’de üretiliyor. Ayrıca makine endüstrisi de oldukça ileri  seviyede.  
 
Malumunuz her yıl İstanbul Sanayi Odası ilk 500 firmasını açıklıyor. İlimizde ilk 
500’de 79 tane işletmemiz var. İlk 1000’de 135 firmamız bulunuyor. Bugün aramızda 
olduğunuz meclisimizde de 14 tane ilk 500 firması bulunmakta bu bakımdan da 
baktığımız zaman çok önemli bir temsil  yaptığımızı görüyoruz.  Bu rakamı İstanbul  
Sanayi Odası 79’a  34 olarak açıklıyor , bunun nedeni de çok çarpıcı bir örnek 
vereyim Ford firmasının  Genel Müdürü de aramızda,  Ford firmasının  genel 
müdürlüğünün İstanbul’da olması  nedeniyle İstanbul firması  olarak  gözüküyor. 
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Sayın Bakan Yardımcım Gümrük rakamlarımızda da  benzer bir sorun var. TİM 
rakamları  ile neredeyse yarı yarıya bir fark var. Ama Bizim gümrüklerimizden 
aldığımız Kocaeli menşeli ihracatın Türkiye Dış ticaretindeki ihracat ve ithalatın yani 
dış ticaretin %18,5’unu yapıyoruz. Geçen yıl 29 milyar dolarlık ihracatımız vardı, 
40.03 milyar dolarlık da ithalatımız var, toplam 69,3 milyar dolar dış ticaret ile Türkiye 
dış ticaretinin %18,5’ini yapıyoruz.  
 
Bu 29 milyarlık ihracatımız az önce söylediğim nedenlerden dolayı  TİM rakamlarında 
14-15 gözüküyor maalesef  
 
İlimizin bu kadar değerli olmasının  bir nedenini de doğal olarak  liman konumunda 
olan Kocaeli Körfezi’ne bağlıyoruz. Kocaeli Körfezi’nde 35 tane liman ve iskele 
tesisimiz var. 
 
Geçen yıl 72 milyon ton mal elleçledik bu da bizi  Avrupa’nın yedinci büyük limanı 
yapıyor. Dolayısı ile ilimiz hem sanayi, hem de liman kenti. 
 
Son gelişmelerde ile ilimizde 13 olan organize sanayi bölgesi sayısı 14 oldu Sayın 
Bakanım. Burada Bakanlığınıza, başta Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey olmak 
üzere tüm çalışanlarına bize verdikleri destelerden ötürü de teşekkür ediyoruz. 
 
İlimiz İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin 10.63’ünü karşılayan  üçüncü 
sırada bir il. Toplam vergimiz 71 milyar 500 milyon TL kişi başına 36 bin TL vergi  
veriyoruz. Türkiye ortalaması 8 bin 97 TL’dir.  
 
Sayın Bakanım, ortalamanın aşağı yukarı 4,5 misli bir vergi ödüyoruz. Burada da kişi 
başına toplanan vergilerde açık ara Türkiye’de birinci sıradayız ama İlimiz 
Türkiye’deki ortalama  kişi başı harcanan miktarın da altında harcama alıyor. Bunu da 
bir ince çizgi ile çizmek istedim.  
 
Herşeye rağmen ilimizin çok şanslı olduğu noktalar var. Türkiye’nin tek Bilimsel 
Araştırma Merkezi TÜBİTAK MAM ilimizde, ilk etabı  tamamlanan Bilişim Vadisi 
ilimizde, ben de oranın yönetim kurulunda görev yapmaktayım. 5 tane teknoparkımız 
var, TSE’nin Ulusal Test Merkezi ve iki tane Teknoloji Transfer Ofisimiz var, iki tane 
Üniversite barındırıyoruz, bir özel Vakıf Üniversitesi kuruluyor diye bir çalışma var 
bunu da belirtmek istedim.  
 
Türkiye’de bilime yakınlık açısından bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. İlimizde 
126 tane ARGE Merkezimiz var, tasarım merkezi sayımız 18 yani toplamda 144 adet 
ile Türkiye’nin %11’ini yani 1233 ArGe Merkezi’nin %11’ini ilimizde barındırıyoruz. 
 
Sayın Bakanım ancak burada ufak bir serzenişim olacak ArGe merkezi kurmak 
isteyen ve hak eden birçok firmamıza maalesef “uygun görülmemiştir” tarzında 
yazılar geliyor. Bizim kanaatimiz bunun maddi finansal durumdan kaynaklandığı 
varsayıyoruz. Bu nedenle belirli bir dönem ArGe merkezi başvurularının belki 
durdurulması, firmalara “uygun görülmemiştir” yazılmasından daha uygun 
olabileceğini düşünüyorum, bunu da sizlerle paylaşmak istedim.  
 
İlimizdeki sanayinin teknoloji seviyesini yükseltmek ve daha fazla katma değerli 
ürünlerin bölgemizde üretilmesini sağlamak için Oda olarak katkı vermeye 
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çalışıyoruz. Sanayicilerin üniversite ve araştırma kurumları ile ile ziyaretler yaparak 
tanınmasını sağlıyoruz, ArGe Merkezi sayılarını arttırmaya çalışıyoruz, ArGe 
Merkezleri arasında koordinasyon kurulmasını ve kaynakların daha efektif 
kullanılması için çabalarımız var. ArGe Merkezlerinin farkındalığını arttırmaya  
çalışıyoruz.  Odamızın iştiraki olan ABİGEM A.Ş. bu  merkezlere ve firmalara yazılım 
konusunda, proje yazma konusunda destekler veriyorlar. Tabii pandemi nedeniyle  
bu  çalışmalar  biraz yavaşlasa da  devam ediyoruz. 
 
Sayın Bakan Yardımcım, dünyadaki en büyük sivil fon olan  ve 451 milyon avro ile 
katıldığımız UFUK 2020 programından maalesef istediğimiz katkıyı geri alamadık. 
Özel sektörümüz de, üniversitelerimiz de potansiyellerinin altında  kaldılar maalesef, 
fonlanan proje  sayısında bizim ülkemizde üniversite sayısının çok altında bazı 
Avrupa ülkelerinin çok çok gerisinde kaldık. Bugüne kadar UFUK 2020’de 
Türkiye’den 673 proje kabul edilmiş ve Türk ortaklara 218 milyon avro  para 
aktarıldığını yani verdiğimiz paranın kattığımızın yarısı kadar ancak para aldığımızı  
biliyoruz. 
  
İtalya bizim 10 mislimiz başvuru yapmışlar 4,64 milyar avro bütçe alabilmişler.  
Polonya Türkiye’nin 2 katı başvuru yapmış ve 604 milyon avro alabilmişler. 
Yunanistan  Türkiye’nin 3 katı başvuru yapmış ve  1,33 milyar avro yani bizim  altı 
mislimiz  bir katkı almışlar. 
 
Burada bakıyoruz hem sayıda azız hem de bütçe büyüklüklerinde de azız. Buradan 
hepimize çok önemli görevler düştüğünü ve birlikte çalışmamız gerektiğini  anlıyoruz. 
2021-27 UFUK  Avrupa adıyla tanıtılan  bir sonraki dönem Çerçeve Programı’nın 
ülkemize  hem kamu, hem de özel sektörümüz için  yeni fırsatlar  sunduğunu 
görüyoruz. 
  
Ufuk 2020’de ülkeler kendi aralarında ortak projeler yapıyorlardı, bu yeni dönemde 
Odaların ve özel sektörün katılımı daha etkin olmak zorunda gibi gözüküyor. 
 
Burada bizler için bir fırsat olduğunu Odalar olarak da sizlerle birlikte çalışmaya hazır 
olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Sayın Bakan Yardımcım biliyorsunuz benim Oda 
Başkanlığı dışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevim var, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanlığını da 
yapıyorum, dolayısı ile Brüksel’de daha önce TURBO adı ile kurulmuş olan aynı 
binada bizim de faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada İKV ve TOBB olarak gerekirse 
KSO olarak da  Bakanlık ile birlikte  çalışarak  bu fonlardan Türkiye’nin daha fazla 
katkı alması konusunda çaba sarf edeceğimizi size deklare etmiş olayım.  
 
Sayın Bakan Yardımcım, son olarak da sizlerin destekleri ile Covıd-19 tarama testi 
konusunda ilimiz pilot il seçilmişti. Buradan Sanayi Bakanımıza,  Sağlık Bakanımıza 
ve sizlere  tekrar teşekkürlerimi  sunmak istiyorum.  Malumunuz bu ilk merkezimizde 
PCR testleri ile  başlamıştık son  dönemlerde de  testlere antikor testi olarak devam  
ediyoruz.  Mayıs ayında tarama testlerimizde pozitif vaka sayımız binde 5,6 iken, 
ağustos ayında bu rakam binde 47’e çıktı. Bugün eylül ayının 14 günlük  
ortalamasında  ise binde 53’e yani neredeyse vaka sayılarında  10 misli bir artış 
görüyoruz. Bu insanlar hasta değiller, işe kalkan ve normal çalışmaya hazır kişilerde 
çıkan sayıyı burada sizinle paylaşmak istedim.  
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Tabiiki bu dönemin kritikliği şu Sayın Bakan Yardımcım, firmalarımız oldukça  belki  5 
puan civarında yani %6-7 civarında kapasitelerinde azlık olmasına  rağmen nisan-
mayıs ayı gibi değil yani hatlarımızda kişilerin azalması, çalışan arkadaşlarımızın 
karantinaya sevk edilmesi bizler için artık taşınamayacak sıkıntılar yaratma 
risklerinden korkuyoruz. Dolayısı ile buradaki talebimiz sizlerle telefonda da 
görüştüğüm gibi antikor testinde pozitif çıkan arkadaşımız ve  onun etrafındaki 
kişilerin  hemen PCR testine alınıp, eğer negatif ise mümkünse çalışmaların 
ortasında  bir karar alınması, malumunuz pozitif vakanın etrafındaki yakın kişiler 14 
gün karantinaya alınıyordu, son dönemde bu 10 güne indirildi ama 10  gün bize şu 
anda dağıtım zincirlerinin efektif çalışması açısından hala biraz uzun geliyor. Bize her 
zaman olumlu destek oldunuz, desteklerinizin devamını talep ediyorum. 
 
Sayın Bakan Yardımcım, sizin toplantımıza katılacağınızı öğrendikten sonra 
firmalarımızdan bir takım taleplerde bulunduk size iletilmesi gereken mesajlar 
konusunda, onları  da başlık olarak çok kısa size geçmek istiyorum.  
 
Mücbir sebep vakasının devam etmesi halinde bunun ciro kaybı ile ölçülmesini, yani 
sektör değil de ciro kaybı ile yapılmasının daha doğru olacağını üyelerimiz 
düşünüyor. Örnek olarak da ihracatı olan bir firma belki fazla etkilenmiyor ama aynı 
sektördeki iç pazara çalışan firma daha fazla etkilenebilmiş oluyor, dolayısı ile %20-
%30 ciro kaybının baz alınmasının daha doğru olacağını  düşünüyoruz.  

 
Kamudan kesinleşen alacakların ödenmesi konusunda taleplerimiz var, firmaların 
KDV iadeleri ile ilgili uzun zamandır da  devam eden talepleri var, ötelenmiş olan  
kamu borçları, KDV muhtasar ve SGK gibi malumunuz ödemeleri ekim ayında 
başlayacak ,bunlarda da yeniden bir yapılanma yapılmasını firmalarımız arzu ediyor. 
Pandemi kaynaklı hastalıkların  iş kazası olarak  nitelenmemesi bizim için çok önemli, 
Sayın Bakan Yardımcım burada yardımlarınızı ihtiyacımız var.  
 
Bir de sanayi sicil ve TOBB kanunundaki  sanayici tanımından farklılıklar olması 
nedeniyle bazı firmalarımız sanayici olmasına rağmen  sanayi sicilden bu belgeyi 
alamıyor dolayısı ile bir takım sıkıntılar yaşıyoruz, bunu İl Müdürümüzü de anlattık 
kendisi de bize destek oluyor Sayın Bakanım. 
 
Bir diğer konu yerli malı tebliği, yerli malı tebliğinde Odalar olarak böyle bir önerimiz 
var. Bir ürün GTİP pozisyonunu değiştiriyorsa  o ürünü yerli saymalıyız diye bir 
düşüncemiz var zira girdileri tamamen ithal olan bazı ürünlerde yerli malı belgesi 
veremiyoruz örnek olarak da  malumunuz Türkiye’de 6-7 tane lastik fabrikası var ama  
beş tanesi Kocaeli’de, 5 tanesinin üç tanesi zaten uluslar arası firmalar, şimdi 
düşündüm karbon siyahını ithal ediyorlar, doğal kauçuğu ithal ediyorlar bunları bir 
harman yapıyorlar, karıştırıyorlar, kord bezi ile çelik tel ile  birleştiriyorlar, kalıplara 
döküyorlar , pişiriyorlar ve bu ürün yerli ürün kabul edilemiyor neden? Kauçuk 
girdisinin veya karbon siyahının oransal rakamı %50’leri geçiyor, ya tarifi düzeltelim , 
ya da böyle ürünlerin belge almasını da sağlayalım aksi takdirde yurtdışından ithal 
lastik de ülkemize çok rahatlıkla girebiliyor.  
 
Sayın Bakan Yardımcım, bir diğer konu az önce de konuşmamda dile getirdim,  
ilimizde toplanan üretimden kaynaklanan vergilerin ilimizde ödenmesini, 
belediyelerimizin hizmet vermesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz 
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şirket merkezlerinin ilimize taşınmasını talep edemeyiz çünkü o çok mantıklı değil 
ama vergilerin üretilen yerlerde ödenmesini talep ediyoruz. 
 
Sayın Bakan Yardımcım, son olarak bunu Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey’e 
evvelki hafta bir toplantıda yazılı olarak verdim, Sizden de destek bekliyoruz. 
Malumunuz  Türkiye’de 12 ilde sanayi odaları ve ticaret odaları ayrı, şu anda ben iki 
yıllık Kalkınma Ajansında Yönetim Kuruluna katılıyorum ama Kocaeli Ticaret Odası 
Başkanımız maalesef yok. Bu tip illerde  zaten Büyükşehir oldukları için, İl Özel 
İdarelerinin katılımı kaldığı için aslında yönetim kurulunda boşluklar da var dolayısı ile 
sanayi ve ticaret odaları ayrı ise birlikte eş zamanlı temsilleri noktasında olmalarını 
arzu ediyoruz bunu konuda yardımlarınıza ihtiyacım var, ben tekrar katılımlarınızdan 
ötürü teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Bakanım müsaade ederseniz iki tane duyurum var onları da yapmak istiyorum. 
Değerli üyeler malumunuz Marmara bölgesindeki kuruluşların  ödüllendirildiği 
“Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonunun bu yıl 13’üncüsü 
düzenleyeceğiz. Burada başvuruları almaya  başladık, kendine güvenen 
firmalarımızın tekrar bu yarışmaya başvurularını yapmalarını istiyoruz. Aynı zamanda 
değerli üyeler faaliyetlere girmeyeceğim ama bu sene 30 Eylül tarihinde Kurucu 
Başkanımız Şahabettin Bilgisu adına verdiğimiz çevre ödül törenlerini de 30 Eylül 
tarihinde yapacağız bu hibrit bir toplantı ve ardından da bir konserle tamamlayacağız, 
bu duyuruyu da sizlere yapmış oldum.  
 
Sayın Bakanım sizlere tekrar teşekkür ediyorum, biraz uzattım ama konular olduğu 
için Sizi bulunca da bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tekrar hepinize saygılar 
sunuyorum, Sayın Bakanım Size de katılımınız için  çok teşekkür ediyorum.  
 
(T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı sayın Mehmet Fatih Kacır’ın 
konuşmasına Eylül 2020 - 168 sayılı Odavizyon dergimizde yer verilmiştir.) 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL : 
 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan Yardımcımızı dinledik, Odamız meclis 
toplantısına katıldığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi Meclis gündemimize devam 
edeceğiz.  Ayhan Başkanım buyurun. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU :  
 
Teşekkür ediyorum Başkanım, Sayın Bakan Yardımcım ben de zaman ayırdığınız 
için ve bu faydalı bilgileri tekrar bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. 
Haklısınız biz geçen sene Sizi Santek Fuarında ağırlamıştık ve sizin sunumunuzdan 
ben çok etkilenmiştim ama pandemi nedeniyle biraz geç de olsa Sizi tekrar ağırlamış 
olduk. Sayın Bakan Yardımcım ben şunu da sizin huzurunuzda paylaşmak istiyorum 
mayıs ayında biz testlere başladığımız zaman ben Sayın Bakan Yardımcımla her gün 
birebir rakamlarımızı paylaşarak çok iyi bir diyalog içerisinde bu işi sürdürmüştük ama 
Bakan Yardımcımızın  söylediği gibi Oda Başkanları arasında görüş ayrılıkları olduğu 
için o testler sonradan antikora dönüştü.  Sayın Bakan Yardımcım Sağlık Bakanlığı 
ile de görüşüyorum, PCR testlerinin bilhassa bulaş riski olan kişilerde uygulanması ve 
onun neticesinde de karar verilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Sizinle de 
zaten bunu sık sık telefonda paylaşıyorum, orada da yine desteğinize ihtiyacımız var.  



KARAR NO: 30        16 EYLÜL 2020 

9 
 

 
Sayın Bakan Yardımcım ben tekrar her şey için çok teşekkür ediyorum., sağ olun, var 
olun. 
 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL : 
 
Evet Fatih Bey bugünkü meclis toplantımıza katıldınız, görüşleriniz ile sunumlarınız 
ile bizleri bilgilendirdiniz çok teşekkür ediyoruz. Biz normalde bu toplantımızı Oda 
binamızda yüz yüze yapsaydık size teşekkürlerimizi  sadece sözle yapmaz,  küçük 
bir anı ile anı sabitlemeye çalışırdık, artık onu pandemi dönemi sonrasında tekrar bir 
araya geldiğimizde tekrarlayarak telafi ederiz. Katılımınız için tekrar çok teşekkür 
ediyorum.  
 
 
Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR:  
 
Ben teşekkür ederim, tekrar herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum, sağlıcakla kalın 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL : 
 
Teşekkür ederiz efendim, iyi günler dileriz. Evet değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan 
yardımcımızı dinledik şimdi izninizle gündemimize dönüyorum ve hızlıca gündemi 
tamamlayarak meclis toplantımızı sona erdireceğim. 
 
Bugünkü toplantımıza katılamayarak mazeret bildiren üyemiz sadece Adem Ceylan 
Bey var, Adem Ceylan Bey dışında mazeretli olduğu halde bize yansımamış 
mazeretinizi bildiğimiz üyemiz varsa lütfen yönetici arkadaşlarıma iletirsiniz.  Bugünkü 
toplantımızın gündemi altı madde halinde diğer dokümanlarla beraber size elektronik 
ortamda ulaştırıldı. Bana yansımış olan gündem değişikliği talebi yok. Dolayısı ile 
size iletildiği şekliyle gündemi sürdüreceğim. 
 
GÜNDEMİN I.MADDESİ : 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Gündemimizin birinci maddesi 19 Ağustos 2020 tarih ve 29 sayılı meclis toplantısının 
zaptı ve karar özetinin görüşülmesi ve onaylanmasıdır. Geçen ay yaptığımız 
toplantının zaptı size elektronik ortamda ulaştırıldı. Bu konuda bana yansımış olan 
herhangi bir görüş talebi veya soru yok.  Dolayısı ile doğrudan doğruya oylarınıza 
geçeceğim. 19 Ağustos 2020 tarih ve 29 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özetinin 
kabul edenler ellerini kaldırabilirler mi ? Kabul etmeyenler… oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 
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GÜNDEMİN II.MADDESİ : 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Gündemimizin ikinci maddesi 2020 ağustos ayı ana hesap mizanı, gelir/gider icmal 
tablolarının görüşülmesi ve onayıdır. Bu konuda önce Hesapları İnceleme 
Komisyonumuzun raporunu okutacağım. 
 
Birol Bey Hesapları İnceleme Komisyonu raporunu okumanızı rica edeyim. 
 
Meclis Katip Üyesi Birol BOZKURT : 
 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na;  Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulunca 09 Eylül 2020 tarih 123 sayılı oturumda görüşülüp kabul edilen ve meclis 
onayına sunulan Kocaeli Sanayi Odası 2020 yılı Ağustos 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 Ağustos ayı Mizanı, Gelir–Gider icmal 
tabloları Oda Meclisimize arz edilmek üzere kabul edilmiştir. 15 Eylül 2020 
Saygılarımızla, Sedat Açıldı, Fuat Biçici, Yakup Kadri Ekşi, Fatih Haldız, Oktay 
Kabasakal. 
 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım 2020 yılı ağustos ayı ana hesap 
mizanı, gelir-gider icmal tabloları size elektronik ortamda ulaştırıldı. Hesapları 
İnceleme Komisyonumuzun raporunu da dinlediniz, bana yansımış soru, görüş 
veya katkı yok dolayısı ile doğrudan doğruya oylarınıza sunmak istiyorum. 2020 
yılı Ağustos ayı ana hesap mizanımızın gelir/gider icmal tablolarını ve Hesapları 
İnceleme Komisyonumuzun raporunu kabul edenler… etmeyenler… ? Oybirliği 
ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. 
 
GÜNDEMİN III.MADDESİ : 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Efendim gündemimizin üçüncü maddesi aylık faaliyet raporunun görüşülmesidir. 
Ancak Ayhan Başkanım aylık faaliyet raporunu biraz önce Bakan Yardımcımıza 
sundu ama yine de Başkanım ilave etmek istediğiniz husus varsa buyurun size 
söz verelim.  
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Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU : 
 
Sayın Başkanım sadece yaptığımız faaliyetleri Bakanı bekletmemek adına 
geçmiştim.  
 
Christian Berger’i Safranbolu’da ağırladık onun dışında konferans toplantılarımız 
oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile birlikte İstanbul 
Mermerciler Küçük Sanayi Yapı Kooperatifini  ziyaret ettik. 
 
Sedat Silahtoroğlu’nun  ev sahipliğinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile  
Dilovası’nda 48 tane yeni fabrikanın yani pandemi döneminde açılan fabrikaların 
açılışına katıldım. Onları faaliyetimde sunamamıştım, onları da arkadaşlarımla 
paylaşmış olayım.  
 
Bir de Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun eş başkanı olduğu   KİK toplantısı vardı 
Avrupa Birilği’ndeki Sivil  toplum örgütleri ile birlikte ona da İKV Başkanı olarak  
katıldım. 
 
Bir de dün Sayın Başkanımızın da katıldığı Gümrük Bakanı Yardımcımız Tuna 
Turagay’ın da katıldığı Eximbank ile ilgili sorunların tartışıldığı seminere katıldım 
Başkanım.  
 
 
GÜNDEMİN IV.MADDESİ : 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Evet Sayın Başkan teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım gündemimizin dördüncü 
maddesini sunduktan  sonra zaten varsa görüş, soru ve katkılarınız için size söz 
vereceğim. İzninizle şimdi dördüncü maddemiz olan Meslek Komiteleri ve İhtisas 
Komisyonları sunumlarını da beraberce paylaşalım, sonra teklif ve temennilerde söz 
sizin olacak,  İzninizle önce meslek komitelerimizin çalışmalarını paylaşacağım. 
 
Meslek Komitesi çalışmalarımızı sizlere elektronik ortamda ulaştırıldı. Ben her 
zamanki gibi sadece komitelerimizin isimlerini söyleyerek size  ekrandan okumanız 
için süre bırakacağım. 
 
 8.Meslek Komitemiz “Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu”, 9.ve 10.Meslek 
Komitelerimiz “Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu ile Temel Kimyasal Ürünler 
Sanayi Grubu”, 13.Meslek Komitemiz “Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik 
Ürünler Sanayi Grubu”, 19.Meslek Komitemiz “Fabrikasyon ve Metal Ürünler Sanayi 
Grubu”, 20.Meslek Komitemiz “Elektrik Aletleri, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi 
Grubu”, 25.Meslek Komitemiz “Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi 
Grubu” ve 27. Meslek Komitemiz “Makine Kurulum Hurda Atık  Bertarafı ve Enerji 
Sanayi Grubu”  
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Komitelerimizin çalışmaları size elektronik ortamda iletilmişti, şimdi özet halinde 
ekranlarda da gördünüz. Hem bu komiteler hakkında, hem de kendi komitelerinizin 
çalışmaları hakkında söz almak isteyen üyelerimize birazdan söz vereceğim.  
 
Efendim meslek komitelerimizin toplantı ve faaliyetlerinden görüntüler var onları diğer 
komitelerimize cesaret vermesi açısından hızlıca sizlerle paylaşmak istiyorum.  

 
4.Meslek Komitemizin elektronik toplantısı, 8.Meslek Komitemiz, 9 ve 10.meslek 
komitelerimiz, 13.meslek komitemiz, 18.meslek komitemiz bu komitenin katılım 
çoğunluğuna bakmanızı özellikle rica ediyorum. 19.Meslek Komitemiz, 20. Meslek 
Komitemiz, 25.Meslek Komitemiz, 27.Meslek Komitemiz ve 33.Meslek Komitemiz 
toplantılarını elektronik ortamda yaparak ayı tamamladılar. 
 
Son olarak da İhtisas Komisyonlarımızın çalışmaları var, İhtisas Komisyonlarımızdan 
iki komisyonumuz Çevre Komisyonu ile Sanayi ve Dijital Dönüşüm Komisyonu 21 
Ağustos da ortak toplantı yapmıştı onu size elektronik ortamda iletmiştik, şu anda 
ekranda özet olarak da görmektesiniz. 
 
Her zamanki gibi bu madde içerisinde Size Ağustos ayında aramıza yeni katılan 
üyeleri de duyurmak istiyorum, toplam 17 üye  Ağustos ayında Odamızın üyesi olarak 
aramıza katıldılar. Hangi komitelere hangi üyelerin katıldığına dair ekranda 
görüntüleri görüyorsunuz. Bu komitelere katılan üyelerimiz hakkında detay bilgi 
isteyen arkadaşlarımız Yönetime başvurabilirler.  
 
 
GÜNDEMİN V.MADDESİ : 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Gündemimizin beşinci maddesi teklif ve temennilerdir. Teklif ve temennilerde söz 
almak isteyen arkadaşlarım lütfen chat üzerinden isimlerini yazabilirler, her zaman el 
işaretlerini göremeyebiliyoruz,  bize  daha önce yansımış bir soru talebi yok. İlhan 
Bey buyurun. 
 
Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan AYDIN: 
 
Sayın Başkanım, Sayın Meclis Başkanım, meclis üyelerimiz sizleri saygılarımla 
selamlıyorum, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum, ArGe’lerle ilgili 15 gün önce 
ArGe ve Teşvikler Genel Müdürü Bilal Bey ile kendi makamında yarım saat sohbet 
ettim. Sanayicilerimizin sorunlarını kendilerine dile getirdim çünkü dedim ki  
Kocaeli’de sanki bu Arge merkezlerinin bir kısmının kapanacağı bu denetimler 
sonucunda bazılarının askıya alınacağını dile getirdim ama kendilerinin  böyle bir şeyi 
olmadığını söylediler, denetlerken de Covid-19’u dile getirerek, Covid’19’u göz 
önünde bulundurarak  bunu denetleyin dedim, onlar da güzel karşıladılar. Sonra 
Sayın Başkanımın toplantıda ve sizlerin dile getirdiğiniz bu sanayi sicil belgesi, yerli 
malı belgesi, bunu da Sayın Bakan Yardımcılarımla, genel müdürlerim ile paylaştım.  
Sonuç olarak da bu Covid’19 TSE’de güvenli üretim belgesi ile ilgili bugün saat 
14:00’de TSE’de 14 OSB bölge müdürlerimiz ile bir toplantı var. Biz oraya 
katılacağız, toplantının hayırlı olmasını tekrar diliyorum, sizlere de teşekkür ediyorum, 
iyi çalışmalar diliyorum, Allahaısmarladık.  
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Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Katılımınız için teşekkür ediyoruz İlhan Bey, sağ olun görüşmek üzere. Evet değerli 
arkadaşlarım chat üzerinden söz isteyen var mı? Yok. Sayın Başkanım çok verimli bir 
toplantı oldu, herkes tatmin olduğu için kimse soru sormak veya katkıda bulunmak 
ihtiyacında değil, dolayısı ile toplantıyı kapatacağız. Teklif ve temennilerde sizin söz 
almak istediğiniz bir konu var mı. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU :  
 
Başkanım çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı tabiî ki  özleme dışında katılım 
açısından baktığımızda toplantılarımızı bu şekilde yaptığımızda katılımlar da daha 
yüksek. Bakan ile de paylaştığım rakamlara baktığımızda yani mayıs ayındaki test 
neticelerimizin 10 misli artması muhtemelen bizim 3-5 ay daha bir araya gelmemizde 
engel olacağını görüyorum. Onun için arkadaşlarıma dikkat etmeleri konusunda 
herkesin olması gerektiği gibi davranması noktasında hatırlatma yapıyorum. Onun 
dışında söyleyecek bir şeyim yok, keşke tabiî ki yüz yüze olsak en azından bir de 
birlikte yemek yiyorduk, maalesef onları kaçırmış oluyoruz, ama herkese 
katılımlarından ötürü, başta siz olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese 
teşekkür ediyorum Başkanım. 
 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL :  
 
Başkanım teşekkür  ediyoruz. Değerli arkadaşlarım gündemimizin son maddesi 
gelecek toplantı tarihinin tespiti ve kapanıştır. Gelecek toplantımızı olağanüstü bir 
değişiklik olmadığı takdirde ekim ayının üçüncü çarşambası olan 21 Ekim’de saat 
10:00’da  elektronik ortamda zoom üzerinden yapacağız. Hepinize iyi çalışmalar, iyi 
günler , sağlıklı günler diliyor, Ekim ayı meclisimizde görüşmek üzere diyorum.  
 
 
İşbu Meclis Toplantı Zaptı 16 Eylül 2020 tarih ve 30 sayılı Meclis Toplantı 
Zaptıdır. Söz konusu zabıt 13  sayfadan ibaret olup, tarafımızca imzalanmıştır. 
 
 
 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 
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