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2021  YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU 
 

PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 

Odamızca Yürütülen Projeler 
 
Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu ve Sergisi 
 
Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu 9-10 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 1. gün Kimya ve 
Sürdürülebilirlik başlığı altında üç, 2. gün Dijitalleşmenin Proses Emniyeti Etkileri başlığında beş vizyoner 
konuşmacıya yer verilmiştir. İlk gün 600 kişi, ikinci gün 850 kişi sempozyuma giriş yapmış olup, sergi 
alanında ise 12 stant yer almıştır. 

 
27. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 
 
27. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için başvurular açılmış ve tanıtımlara başlanmıştır.   
 

Oda Görüşleri  
 

 18 Şubat 2021 tarihinde “Döviz bazlı artan hammadde fiyatları ve hammadde temininde yaşanan 
zorluklar, konteynır sorunu ve aşı” konusundaki Oda görüşlerimiz Dünya Gazetesi’ne iletilmiştir.  
 

 24 Şubat 2021 tarihinde “Kısa Çalışma Ödeneğinin tekrar uzatılması, Banka, vergi ve SGK 
yapılandırması, Banka İpotek Sorunu, Mevzuat Güncelleme Sürecinde Görüş Alınması, Yassı Çelik 
Ürünlerindeki Gümrük Vergisi, Otomobildeki ÖTV Vergisi ve Toplu İş Sözleşmesi” konularındaki 
Oda görüşlerimiz TOBB Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.  

 

Odamızca Düzenlenen Eğitimler  
 

 Odamız ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile 18 Şubatta “Atık Yönetimi, Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü ve Sıfır Atık Yönetmelikleri” Semineri düzenlenmiştir. Seminerde; Atık Beyan 
Sistemi ve Ambalaj Bilgi Sistemi konusunda Çevre Mühendisi Aslıhan Yiğit ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi 
konusunda Çevre Mühendisi Serpil Selçuk sunum yapmışlardır.  
 

 Odamız, meslek komitesi üyelerine yönelik olarak 27 Şubatta İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya 
Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Dr. Pınar Artıran’ın katılımıyla “Dünya Ticaret Örgütü Ekseninde 
Türkiye” temasıyla bir söyleşi etkinliği düzenlemiştir.  

 

Odamızca Hazırlanan Raporlar 
 

 Ekonomi ve gündeme ilişkin bilgilendirme raporları hazırlanmıştır. 

 Sanayi kuruluşlarının mecvut durumunu belirleme anket sonuçları raporlanmıştır. 
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Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon  
 

 Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı’nda gözden geçirilerek revize edilen 2019-2022 Stratejik 
Planı için hazırlanan SWOT analizi sonuçları 24 Şubat tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.  
 

 12 Şubat 2021 tarihinde TOBB önderliğinde Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi 
Odası ve Adana Ticaret Odası katılımı ile stratejik plan izleme, risk analizi ve performans yönetim 
sistemi kapsamında online olarak kıyaslama çalışması yapılmıştır.  

 

İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR VE TOPLANTILAR 

 
Pandemi nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Odamız personelinin katılmış olduğu toplantıların 
çoğunluğu video konferans ile yapılmıştır. 
 
Şubat  ayında Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılmış olduğu toplantılar;  
 

 8 Şubat 2021 MARTEK Yönetim Kurulu toplantısı. 

 8 Şubat 2021 Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Yardımcıları ile TOBB Başkanlık Divanı üyeleri 
ile çalışma yemeği. 

 9 Şubat 2021 Proses Emniyeti ve Sanal Sempozyumu. 

 9 Şubat 2021 İKV Yönetim Kurulu toplantısı. 

 10 Şubat 2021 KOSBAŞ Yönetim Kurulu toplantısı. 

 10 Şubat 2021 Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı. 

 12 Şubat 2021 Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu toplantısı. 

 12 Şubat 2021 Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye – İKV Webinarı. 

 17 Şubat 2021 2.Komite Toplantısı. 

 18 Şubat 2021 TOBB Plastik Sektör Meclis toplantısı. 

 19 Şubat 2021 Avrupa’nın Geleceği  ve Türkiye – İKV Webinarı. 

 23 Şubat 2021 TOBB Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi Lansmanı webinar. 

 24 Şubat 2021 Kurumsal Yönetim Zirvesi – TOBB ve Kurumsal Yönetim Derneği . 

 24 Şubat 2021 TOBB Yönetim Kurulu toplantısı 

 26 Şubat 2021 Değişen Küresel Dengeler ve Avrupa Birliği – İKV Webinar 

 27 Şubat 2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Dr.Pınar 
Artıran’ın katılımı ile “Dünya Ticaret Örgütü Ekseninde Türkiye” söyleşisi (zoom) 

 
Şubat ayında Oda Persolenin katılmış olduğu toplantılar;  
 

 17 Şubat 2021 tarihinde “Savunma Sanayi Başkanlığı İşbirliği Toplantısı”na Odamız İş Geliştirme 
Sorumlusu katılmıştır. 

 18 Şubat 2021 tarihinde “TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısı”na Odamız İş 
Geliştirme Sorumlusu katılmıştır. 

 19 Şubat 2021 tarihinde İKV tarafından organize edilen “Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye” 
webinarına Odamız İş Geliştirme Sorumlusu katılmıştır. 

 23, 24 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde “TOBB Deprem ve Afet Çalışma Grubu Eğitimleri’ne Odamız İş 
Geliştirme Sorumlusu katılmıştır. 

 26 Şubat 2021 tarihinde İKV tarafından organize edilen “Değişen Küresel Dengeler ve Avrupa 
Birliği” webinarına Odamız İş Geliştirme Sorumlusu katılmıştır.   
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Meclis Toplantısı  
 
17 Şubat 2021 tarihinde  Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığ’ında gerçekleştirilen Meclis 
toplantısına  konuk konuşmacı olarak Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr.Haluk 
Görgün katıldı.  
 

Meclis Başkanı H.Tahsin Tuğrul  
toplantının açılışını 10 Şubat’da 
Gara’da verdiğimiz şehitlerin 
ruhuna üyeleri 1 dakikalık saygı 
duruşuna davet ederek başladı. 
 
Meclis Üyesi Haluk Kayabaşı, 
Sürdürülebilirlilik konusunda 
yaklaşık 7 senedir yaptıkları 
çalışmaların devamında,  Kibar 
Grubunun sürdürülebilirlik 
stratejilerini ve sürdürülebilirlik ile 
ilgili  yaptıkları  çalışmalarını 
Amerika’da Fast Company Dergisine 

bildirdiklerini ve yapılan değerlendirme  sonucunda Sürdürülebilirlilik Liderleri arasında 2020 yılının  
dünyadaki ilk 50’si arasına girdiklerini belirtti.  
 
Aylık faaliyet raporunun görüşülmesi maddesinde Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu söz alarak;  
 
*Gara’da şehit olan asker, polis ve sivillere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.  
*Ekonomik veriler (ihracat verileri, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler, ithalat rakamları, dış ticaret 
açığı,Kocaeli Gümrüklerinden alınan Kocaeli ihracat,ithalat rakamları, yıllık cari denge, hizmet gelirleri,  
finans hesapları “doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları, resmi rezervler”, reel efektif döviz kuru, 
enflasyon verileri, kapasite kullanım oranları, sanayi üretimi “alt kalemlere göre sanayi üretim yıllık 
değişimleri” işsizlik oranı, bütçe rakamları, vergi gelirleri, TUİK 2020 nüfus verileri, Kocaeli vergi gelirleri) 
hakkında bilgi verdi. 
 
*Odanın Ocak ve Şubat ayı faaliyetleri hakkında özet bilgiler verdi. 
 
*Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Haluk Görgün’e hitaben yaptığı konuşmasında; 
Türk Savunma Sanayinin gelişiminde ASELSAN’ın rolüne ve katkısına değindi. Türkiye imalat sanayine 
yüzde 13 katkı sağlayan İlimizin savunma sanayine yeteri kadar katkı veremediğini, ilimizin sanayi 
kuruluşlarının önemli bir kısmının, savunma sanayinin tedarikçisi olmaya son derece uygun olduğunu, 
özellikle otomotiv yan sanayi firmalarının bu kabiliyette olduğunu belirterek, altyapı ve kapasite sorunları 
olmayan ilimizdeki firmaların sadece sertifikasyon ve bürokratik işlemlerde sorun yaşadıklarını belirtti. 
 
*Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi kapsamında Odamız öncülüğünde yapılan çalışmalar (*Doğu 
Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı 
çatısı altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel 
Müdürlüğü ve tüm vakıf şirketlerinin katılımı ile başlatılan ikili iş görüşmeleri etkinliği,  *Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ASELSAN ve diğer tüm savunma 
sanayi vakıf şirketleri ile birlikte Odamız öncülüğünde düzenlenen Tedarikçi Günü Etkinlikleri, *Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve vakıf şirketleri ile birlikte 
potansiyel tedarikçi firmaların kabiliyetlerini yerinde görmek amacı ile  yapılan saha ziyaretleri, 
*Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı” kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı 
tarafından yapılan firma değerlendirmeleri,  *Firmaların savunma sanayinde yer alabilmeleri için ihtiyaç  
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Meclis Toplantısı  
 
duydukları sertifikasyon ve bürokratik işlemlerle ilgili eksikliklerini kapatabilmek, yatırımlar ve teşviklerle 
ilgili bilgilendirebilmek için Odamız Sanayi Destek Merkezi kapsamında “savunma sanayi danışmanlığı” 
hizmetleri, *Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yerlileştirilmesi planlanan ekipmanları üretebilmek için 
2019 yılında Odamız önderliğinde ve ortaklığında 64 üyenin  ortaklığı ile kurulan Kocaeli Savunma Sanayi 
Şirketi hakkında bilgi vererek, ASELSAN’ın yerlileştirmek istedikleri ürünleri sergileyecek şekilde daha 
kapsamlı bir stantla, 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek  7. SANTEK Fuarına katılmaları konusunda 
davette bulundu.  
 

Meclis toplantısında konuk konuşmacı olarak 
katılan  Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün,  
“ Pandemi sürecinde tüm sektörler olarak zorlu 
bir süreçten geçtik. Şirketler kriz yönetimi 
stratejilerini gözden geçirmeye başladılar. 
Yapay, zeka, robotik ve bulut teknolojilere 
entegre hale gelindi. Şirketlerin iş yapış şekilleri 
özellikle dijitalleşme anlamında süreçleri 
hızlandırmaları söz konusu oldu. Sanal fuarlar 
düzenlenmeye başlandı. Var gücümüzle 
üretime devam ettik.  
 

 
ASELSAN olarak, pandemi yılında, ulaşım sıkıntısı yaşandığı dönemde 454 milyon dolarlık ihracat 
sözleşmesi imzalayarak tarihi bir rekor kırdık. İlk defa bakiye siparişimiz 1 milyar doları aştı. Şu anda 9,5 
milyar dolarlık bir backlog var. Bunun 1 milyar dolarını da ihracattan karşıladık. 6 tane yeni ülkeye ihracat 
gerçekleştirdik. Değişen koşullara hızlı ayak uydurmak için gayretle çalıştık. İhracat yaptığımız toplam ülke 
sayısı 70’ ulaştı. Aselsan Türkiye’nin ve dünyanın birçok derecelendirme kuruluşundan da ödüller aldı. 
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Aselsan, “İnsana Değer Ödülleri”nde Zor Zamanlarda Değer Yaratmak 
Kategorisinde 1. oldu. International Business Awards’da Most Valuable Corporate Response ödülüne layık 
görüldük.  
 
Asıl yerleşkelerimiz Ankara’da. Üç tane üretim tesisimiz var. Ankara’nın dışında İstanbul Teknopark’ta 
yerimiz var, çeşitli ilçelerde ofislerimiz var. Gebze Bilişim Vadisi’nde bir yer kiraladık. Taşındığımızda 
özellikle sivil alandaki çalışmalarımızı ve tasarımlarımızı yapacağız.  Bizim yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimizin 
sayısı her geçen gün artıyor. Strateji planımızda olan ve kendi içimizden çıkabilecek şirketleşmeleri de 
destekler bir yapıda büyümeye devam ediyoruz. Yurtiçinde Sivas’ta optik alanda üretim yapan bir tesisimiz 
vardı, bununla beraber, 2020’de faaliyete aldığımız Konya’da bir silah sistemleri fabrikamız oldu. Altınay ile 
birlikte Dasal Havacılık Teknoloji Şirketleri’ni İstanbul’da özellikle drone üretimi için kurduk. Toplamda 25 
tane iştirakimiz var.  
 
Dünyanın her yerinde olmaya gayret gösteriyoruz. Yurtdışında üretimler de yapıyoruz. Ürdün’de ve 
Kazakistan’da optik alanında üretim yapan fabrikalarımız var. Geçtiğimiz yıl, Pakistan, Ukrayna ve Uzak 
Doğu’da yeni ofislerimiz açıldı. Pandemi yılında, 1.479 yeni personeli aldık. Toplam personelimiz 8.888’ 
ulaştı. Bunların yüzde 60’ı mühendis. Personelimizin yaklaşık yüzde 70’i lisans ve lisans üstü eğitim almış. 
Ar-Ge merkezlerimizde çalışan personelimizin sayısıyla da bir teknoloji merkezi ve Ar-Ge şirketi 
olduğumuzu göstermekteyiz. Ar-Ge faaliyetlerine 2020’de 541 milyon dolarlık bütçe harcandı. Aselsan’ın 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 7 Adet Ar-Ge merkezi var. Toplamda 15 Ar-Ge merkezinde faaliyet 
gösteriyoruz. 5.210 Ar-Ge personelimiz mevcut. 2017’ de Aselsan’ın cirosu 1.4 milyar dolardı. 2018‘de 1.8 
milyar doları yakaladık. Daha sonra, 2.1 milyar doların üzerine çıktı.  
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5 ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Haberleşme Bilgi Teknolojileri, uydu sistemleri, TÜRKSAD 5A gibi 
uydularımızın da Aselsan’ın katkısı var. Ordumuzun kripto ürünlerini üretiyoruz. Savunma Sistemleri 
Teknolojileri iş kolumuzda, hava milli savunma sistemlerinin,  atış kontrol sistemlerini, radarlarını, arayıcı 
başlıklarını tasarlıyor ve üretiyoruz. ASELSAN olarak, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistem 
çözümlerine katkı sağlayacağız.  
 
Yapay Zeka, İleri Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji, Otonom araçlar, Artırılmış Gerçeklik, Nesnelerin 
İnterneti ve Yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  
 
Odaklanmış Güneş Enerjisi, Dikey Tarım, Kablosuz Enerji transferi, Artırılmış Gerçeklik ve Verimli Enerji ve 
Depolama gündemimizde olan konular. 5G Teknolojisinin geliştirilmesi gerekliliği, kaçınılmaz bir ihtiyaç 
olarak önümüze çıkıyor. Ulak Haberleşme Şirketi’nin yüzde 51 ortağı Aselsan’dır. Burada, Uçtan uca yerli 
ağ teknolojileri geliştirmek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mevcut 4.5G teknolojilerini sürdürülebilir 
kılmak ve gelişen teknoloji ve uygulamaların doğuracağı gereksinimleri karşılama doğrultusunda, 5G ve 
sonrası için dünya standartlarında yenilikçi ve yaratıcı, Ar-Ge’ye dayalı çözümler üretmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aselsan’ın birikimleriyle beraber hızlı yerlileşmesi için özellikle ortak olduk.  
 
Görünmezlik Teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünlerimiz var. Uzay teknolojileri 
alanında çalışıyoruz. Elektro Optik Faydalı Yükler Ve Uzay Gözetleme radarları konusunda çalışmalarımız 
devam ediyor.  
 
Ekonomiye katkı sağlamak adına Savunma Sanayi’nde ihracat çok önemli. Türkiye’nin kilogram başına 
ihracat değeri 1.2 civarındaydı, Aselsan’ın kilogram başı ihracatı 1000 dolar civarında.  
 
Aselsan olarak, 2020 yılında, 2.716’sı KOBİ olmak üzere, 3.189 firmaya sipariş verdik. Bu firmalara 
baktığımızda 1.5 milyar doların üzerinde siparişimiz var, toplam ödemeye baktığımızda 890 milyon dolar 
ödeme yapıldı. 2020’de yüzde 73’lük bir seviyeye çıktık. Bu millileştirmeye ne kadar önem verdiğimizin bir 
örneğidir. İş verdiğimiz yerli üretici sayısı da 2.500’ü geçti.  
 
Kocaeli’de 2017’de savunma sanayine çalışan 177 firma vardı, biz geldikten sonra 100 firma daha eklendi. 
Yerli ve Milli Ürün Komitesini kurulduktan sonra 307 tane millileşen ürünümüz oldu. Bunlardan 26 milyon 
dolarlık bir kazanç sağlandı. Son bir yılda milli ürünlere 44 milyon dolar sipariş verdik. 50 adet stratejik 
ortağımız var, bunun artmasını istiyoruz. “ dedi. Sayın Görgün toplantının sonunda üyelerin sorularını 
cevapladı.  
 

Meslek Komitesi Toplantıları 
 
2. Meslek Komitesi ( Et Süt Su ve Yem Ürünleri Sanayi Grubu) 
 

 Süt fiyatlarında meydana gelen %23 artışın sektöre etkileri görüşüldü. Süt ürünlerinde meydana 
gelen artışın nedeninin süt fiyatlarının yükselmesi olduğu dile getirildi. 

 Ürünlerin farklı gramajlarda üretilmesinin sektöre etkisi görüşüldü. Aynı ürünün farklı markalarının 
aynı ambalajda fakat farklı gramajlarda üretilmesinin önüne geçilmesi gerektiği dile getirildi. 

 Fındık üzerindeki yanlış fiyat politikası hakkında görüşüldü. 
 Otel, restaurant, kafe ve kantinlerin kapalı olması süt mamüllerinin ve işlenmiş et ürünlerinin 

satışını olumsuz etkilediği dile getirildi. 
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Meslek Komitesi Toplantıları 
 

3. Meslek Komitesi ( Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu) 
 

 Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası 17 Şubat 2021 tarihinde alınan kararlara göre; nakdi 
ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinin uzatılması kararı son kez alınmıştır. Bu kapsamda kısa 
çalışma ödeneği 31 Mart 2021 tarihinde son bulacaktır. Yemek sektörü Covid-19 pandemisinden 
olumsuz anlamda en çok etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. Birçok sektörde evden 
çalışma yöntemine geçilmiş olması ve eğitim kurumlarının da uzaktan eğitime devam etmesi 
nedeniyle iş hacmi ciddi anlamda düşmüştür. Şu anda sektörün %60’ı faaliyetlerine devam 
ederken, faaliyetlerine ara veren ya da düşük kapasite ile çalışan işletmeler kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanmaktadır. Söz konusu ödeneğin sona ermesi, zaten zor şartlarda ayakta 
kalmaya çalışan sektörü olumsuz etkileyecek, söz konusu işletmelerin tamamen kapanmasına 
neden olabilecektir. Bu kapsamda Meslek Komitemiz kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için 
gerekli kurumlar nezdinde girişimde bulunulmasını talep etmektedir. 

 Devlet işten çıkarmayı serbest bırakınca ihtiyaç fazlası istihdamın işveren üzerindeki yükü azaltmak 
için doğacak olan tazminatlara devletten faizsiz kredi verilmesi yöntemiyle desteklenmesi 
konusunda öneri getirildi. 

 İşten ayrılan kişiye verilen işsizlik maaşlarının sürelerinin uzatılması yönünde öneri getirildi. 
 
4. Meslek Komitesi ( İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu) 
 

 Tarımsal yatırım projelerinin değerlendirmeye alınıp alınmayacağı T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın 2020/24 nolu “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi 2020-2021 Başvuru Dönemi” tebliğinin “8.4 Başvuruların Ön 
Değerlendirme Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi” maddesindeki ön kriterlere göre 
belirleniyor.  
Bu bölümde yer alan 2 nolu “Yatırım Yerinin Karakteristiği” kriteri Kocaeli gibi büyükşehir 
belediyesi olan yerlerde yatırımcı açısından zorluk ve adaletsizlik yaratıyor. Bu bölümün tam puanı 
20 olmakla birlikte yatırım yeri köy ya da kırsal mahallede ise ancak bu 20 tam puanı alabiliyor. 
Değilse değerlendirmede 8 puan kırılıyor. 
Bildiğiniz gibi büyükşehir sınırlarımızdaki köylerin tamamı mahalle oldu. Bu durumda Kocaeli gibi 
büyük şehirlerde eskiden köy olan mahallelerdeki yatırımcılar direkt olarak 92 puan üzerinden 
değerlendirmeye girebiliyor. Ancak edindiğimiz bilgiye göre belediyelerle ilgili olarak yeni yapılan 
bir düzenlemeye göre eskiden köy olan mahallelerle ilgili “Kırsal Mahalle” gibi yeni bir tanımlama 
getirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kırsal mahalleleri köy olarak değerlendirmektedir. 
İlçe belediyeleri eskiden köy olup kırsalda bulunan mahalleleri belirleyerek bunları “kırsal mahalle” 
olarak tanımlıyor, Büyükşehir Belediye Meclisinden de geçerek bu mahalleler kırsal mahalle olarak 
yeniden tanımlanıyordu. Şu ana kadar Kocaeli ilçe belediyelerinde böyle bir çalışmanın olduğuna 
dair bir bilgiye ulaşamadık. Bu sebeple Kocaeli köylerindeki alanlarda yatırımcılar devlet 
desteklerinden yararlanmada ciddi bir avantaj kaybı yaşamaktadır.  
Kocaeli köylerindeki alanlarda yatırımcıların devlet desteklerinden yararlanmada avantaj kaybı 
yaşamaması için İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından “kırsal mahalle” 
tanımlarının yapılması konusunda desteklerinizi arz ederiz. 

 Kronik rahatsızlığı olup çalışamayan işçilerin biran önce aşılanarak üretime kazandırılması gerektiği 
yönünde öneri getirildi. 

 Tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi için ürün gramajlarının raflarda daha belirgin şekilde 
yazılması için bir çalışma başlatılması yönünde öneri getirildi.  

 Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği hakkında görüşüldü. 
 GEKAP hakkında görüşüldü. 
 Sıfır atık sertifikası hakkında görüşüldü. 
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8.Meslek Komitesi (Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu) 
 

 İşçi işveren ilişkilerinde alınan kararların çoğunlukla işveren alehine gerçekleştiği bilgisi verildi, bu 
çerçevede güncel yasal düzenlemeler ile ilgili Barolar Birliği gibi yetkin kurum temsilcisinin 
katılacağı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi talep edildi. Konunun yönetim kuruluna sunularak 
söz konusu organizasyonun gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. 

 
9. 10. Meslek Komiteleri  (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu)  
 

 9-10 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Proses Emniyeti Sanal Sempozyumumun sonuçları ve gelen 
geri dönüşler konusunda görüşüldü. Katılımın ve memnuniyetin oldukça yüksek olduğu belirtildi.  

 SEVESO, KKDİK-REACH ve GEKAP olmak üzere 3 başlıkta kurulacak olan Çalışma Grupları ile ilgili 
EBSO ile İSO’dan henüz bilgi gelmediği paylaşıldı. 1 hafta içerisinde herhangi bir öneri gelmezse en 
yakın sürede Çalışma Gruplarının Toplantılarının organize edilmesi kararı alındı. 

 Sektörde solvent bulamama sıkıntıları yaşandığı belirtildi. Özellikle metanol konusunda sorun 
yaşanıyor. Hammadde ve nakliye fiyatlarının arttığı belirtildi. İhracatta boş konteyner 
bulunamıyor.   
 

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

 Bilindiği üzere Kocaeli,  5 tane konteyner limanı olmak üzere toplamda 35, 2 adet serbest bölgesi 
ve 400 civarında Gümrük Antreposu ile dış ticaret hacminin yaklaşık %30’unu 
gerçekleştirmektedir. Dış Ticaret rakamları itibariyle İstanbul’dan sonra 2 inci sırada yer 
almaktadır. 
Bu çerçevede, Meslek Grubu üyelerimizden gelen bir kısım talepler aşağıda belirtilmiştir.  
 

*Gümrük ve Ekonomi bakanlıkları, Ticaret Bakanlığı adı altında tek çatı olarak birleştiği ve de Kocaeli’nde 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü de bulunduğu halde, TAREKS ve  Dahilde İşleme İzni  İşlemleri halen 
İstanbul veya Bursa gibi illerde yaptırılmaktadır.  Bu durum gereksiz zaman kayıplarına ve sızlanmalara 
sebebiyet vermektedir. Üye sanayicilerimizin bu tarz işlemlerini en yakın Bölge Müdürlüğü olan Doğu 
Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yaptırmalarını sağlayacak alt yapının oluşturulması son 
derece faydalı olacaktır.  
 
*İki bakanlık birleştiği halde, Gümrük İşlemlerine her türlü Gümrük İşlemleri için Vekaletname verildiği 
halde, TAREKS ve Dahilde İşleme İşlemleri için ayrı ayrı Taahhütnameler verilmektedir. Bunların her yıl da 
yenilenmesi istenilmektedir. Gümrük Müşavirlik işlemleri için verilen Vekaletnamelerin bakanlık 
nezdindeki tüm işlemlerini kapsayacak şekilde düzenleme yapılması, hem sanayici hem de gümrük 
idarelerini gereksiz, zaman evrak ve maliyetlerden kurtaracaktır. 
 
*2021 yılı başından itibaren Gümrük Limanlarında eşya çekilmesi sırasında vekalet verilmiş bir firma 
yetkilisinin limanda fiziken hazır bulunması istenilmektedir.  Malum olduğu üzere dış ticaret işlemlerinin 
artık tamamının elektronik ortama geçtiği bir süreçte, gümrük işlemleri tamamlanmış ve çıkış aşamasına 
gelmiş eşyanın teslimi için yetkili bir personelin limanda hazır bulunmasının pratikte hiçbir yararının 
olmadığı düşünülmektedir. Zaten mail ortamında her türlü bilgi ve belgeler limanlara iletilmekte ve tüm 
yazışmalar elektronik ortamda yürümektedir. Dolayısıyla eşyanın başka bir firmaya hataen teslim edilmesi 
ihtimali bulunmadığı gibi böyle bir hatanın muhatabı da gümrük idareleri olmayıp tamamen işletici 
kuruluşlara aittir. Nitekim gümrük antrepoları da gümrüklü sahalar olduğu halde antrepolardan eşya 
teslim alınması için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gümrük İdarelerinin uzun yıllardan bu yana 
gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve de Gümrük sahalarında ve limanlarda mümkün olduğunca araç ve 
insan sayısını azaltmak politikası ile tamamen ters yönde etki eden ve firmalara gereksiz masraf ve zaman 
kayıplarına neden olan bu uygulamanın kaldırılmasının çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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*Kocaeli bölgesindeki gümrüklerin TEKSTİL ürünleri ithalatında yetkileri bulunmamaktadır. Özellikle bu 
bölgede ya da bölgemize yakın illerde faaliyet gösteren üretici firmalar, ithalatlarını İstanbul veya Bursa 
gibi illerden yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum da gereksiz zaman ve maliyetlere neden 
olmaktadır. Öncelikli talebimiz Kocaeli’ndeki herhangi bir Gümrük Müdürlüğünün, her türlü tekstil 
ürünlerinin ithalatında yetkili kılınması, bu mümkün değilse Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ithal 
edecekleri her türlü tekstil ithalat yetkisinin verilmesi  (Bu durum limanlar için çok önemli ..onlar ile 
konuşulabilir.) 
*Bölgemizde yoğun her türlü araç lastik üreticileri bulunmaktadır. Bu fabrikalarımız KORD BEZİ (GTİP 
5902.10.10.00.00) denilen bir ara ürün kullanmaktadırlar.  Söz konusu ürünler de tekstil ürünü gibi 
değerlendirilip KAYIT BELGESİ uygulamasına tabi tutulmaktadır. Oysa söz konusu ürünler, tekstil 
sektöründe kullanılması mümkün olmayan çok özel ve spesifik ürünlerdir. KORD BEZİ nin bu uygulamadan 
muaf tutulması önem arz etmektedir.   

 İlimiz, ülkemizin kauçuk üretim merkezidir. Ülkemizdeki tüm kauçuk üretimin, dolayısı ile ham 
madde tüketiminin mutlak çoğunluğu ilimizce yapılmaktadır. Kauçuk ham maddelerinin %90’ı ithal 
edilmektedir, geri kalan (madeni yağ gibi) %10 da ithalata bağımlıdır. Geçmişte Petkim Yarımca 
tesisinde sentetik kauçuk ve karbon siyahı üretilirdi. Özelleştirme sonrasında ne yazık ki üretime 
son verildi.  
Oyak Grubu kauçuk sanayinin önemli bir girdisi olan karbon siyahı üretimi konusunda yatırım 
kararı aldı. Petkim tecrübemizden yola çıkarak Oyak Grubu’nun bu yatırımını sektörün 
beklentilerine uygun yapması ve işletmesi büyük önem arz etmektedir. Diyebiliriz ki “bu kullanıcı 
veya müşterilerin (önemli) bir sorunudur, onlar ilgilenmeli”. Ama bu beklentilerin yönetilmesi ve 
iletilmesi şirketler üzeri bir kurum tarafından yapılmalı, münferit talep ve faydalar yerine, sektörün 
optimum faydası gözetilmeli.  Bu da ancak şirketler üstü bir yapı ile mümkündür.  
Sonuç olarak, önerimiz, Oda olarak Oyak Grubu’nun yatırımını öncelikle tebrik ederek yola 
çıkılmalı, akabinde takip edilmeli, onlara bilgi sağlanmalı, şehrimiz ve ekonomimiz için önemli bir 
yatırımın rehberi olmamızdır. 
Odamız ve Oyak Gurubu arasında iletişim sağlanarak, bölgemizdeki Kauçuk üreticilerinin 
beklentilerinin firmaya iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi.  
 

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

 Plastik Sektöründe son 6 ayda hammadde fiyatları PVC'de %137, Alçak Yoğunluklu Polietilen de 
%90, Alçak Yoğunluklu Polietilen de %60, Polipropilen'de %35, Plastik Kristal Granülde %80 
artmıştır. Dünyadaki petrokimya firmalarının hammadde fiyatlarını bilerek yükseltmesi sonucu 
ülkemizde; 

 Sektörde fiyat istikrarı kaybolmuştur. 
 Üreticiler satış fiyatlarını artıramamaktadır. 
 Tedarik ilişkisinde güven kaybolmuştur. 
 Sektördeki satışların azalması, fabrikaların kapanmasına ve işsizliğin armasına sebep olmaktadır. 
 Ülkemizde enflasyonun artmasına neden olmaktadır. 
Plastik sektörü zor durumda olup, aşağıdaki önerilerimizin Yönetim Kurulumuza arz edilmesine karar 
verildi. 
 12 yıl önce Ülkemizde Plastik Hammaddesi üretimi yapılsın diye, plastik hammaddesine gümrük 

vergisi getirilmiş ve 12 yıldır herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Bu zor dönemde geçici olarak 
plastik hammaddesi üzerinden ithalat vergilerinin sıfırlanması gerekmektedir. 

 Plastik sektörü hammadde ihtiyacının %15'ini yurtiçinden almakta, %85'ini ithal etmektedir. 
Ülkemiz, dünyada en fazla plastik hammadesi ithal eden 2. ülkedir. 12 yıldır Petkim hammadde 
gümrük vergileri ile korunmaktadır. Bu zor dönemde Petkim İhracatı durdurarak, ihracatını yaptığı 
hammaddeyi iç pazara vermeli ve milli firmaları korumalıdır. 
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 Plastik geri dönüşüm firmaları desteklenmelidir. 
 Türkiye Varlık Fonunun plastik hammaddesi üretimi konusunda yatırım yapması ve Ülkemiz plastik 

sektörünü koruması gerekmektedir. 
 Ülkemizde yer alan 12 Sanayi Odası Plastik Meslek Komiteleri ile ortak bir toplantı yaparak. 

Hammadde fiyatlarına karşın güç birliği oluşturulmalıdır. 
 

15. Meslek Komitesi  (Demir ve Çelik Sanayi Grubu)  
 Yeni işe başlayan personelin deneme sürecinde fesih yasağına tabi olması nitelikli personelin 

bulunmasını zorlaştırıyor ve istihdamı artırma konusunda sorun teşkil ediyor. Yeni işe alınacak 
personelin deneme sürecinde fesih yasağına tabi olmaması gerekli. Bu konuda Sanayi Odası’nda 
ilgili kurumlara iletilmek adına yardım beklenmektedir. 

 Artan gıda fiyatları ve azalan tarım alanları neticesinde gıdaya ulaşmak zorlaşmaktadır, Sanayi 
işletmelerinin çatılarında tarım yapmanın mümkün olduğu görülmüştür ve bu uygulamayı yapan 
Sn. Mustafa Böyet ziyaret edilerek bu konu hakkında bilgi alış verişinde bulunulması kararına 
varılmıştır. 
 

19. Meslek Komitesi  (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu)  
 Üniversite-Sanayi İşbirliği konularında temaslarda bulunmak üzere, Özyeğin Üniversitesi Sektörel 

Eğitim ve Profesyonel Gelişim Direktörü Sn. Melda Alpaydın, Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Sn. 
İsmail Ari ve  diğer yetkililer ile görüşüldü.  

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

 Komite Başkanı Sabahattin Sertçetin’in Çimtaş AŞ’den aldığı plaket ve bu olayın yerel ve ulusal 
basında çıkan “presmag” ürününden ötürü komite üyeleri tebrik ettiler. Sabahattin bey Osman 
Gazi ve Çanakkale köprülerindeki çelik montajlarının süreçlerini ve köprü inşaatında çalışan yerli 
firmaların başarılarından bahsetti. Köprü inşaatlarındaki başarıya rağmen köprüden geçen 
araçların fiyat politikası yüzünden körfezi dolaşmayı tercih ettikleri belirtti.  

 Sabahattin Beyin süreçlerini ve yeni tasarım makinelerini, meclis toplantısında 25-30 dakikalık bir 
sunum ile anlatması konusunda fikir birliğine varıldı.  

 Sanayiciler için demir ve deniz yolu lojistiğinin öneminden bahsedildi. Fiyat rekabetinde 
demiryolunu ve denizyolunu kullanan firmalar her zaman avantajlı durumdadır. Amerika’nın yoğun 
deniz taşımacılığı, Fransa, Almanya ve iç Avrupa ülkelerinin deniz ve nehir taşımacılığı yapması, biz 
karayolunu kullanan yerli sanayiciyle rekabette bizleri olumsuz etkilemektedir. Çin Avrupa’ya 
demiryolu bağlantısı kurmuş ve büyük avantajlar elde etmiştir. TOBB demiryolu taşımacılığı için bir 
proje yapmıştı; bu projeye göre Anadolu’da bir konteyner lojistik üssü kurulacak, Avrupa’ya 
gidecek ihraç malları burada toplanıp demiryoluyla Avrupa’ya ulaştırılacaktı. Geçici olarak tren 
Bandırma’ya gelecek oradan feribotla Tekirdağ’a geçip oradan yine trenle Avrupa’ya devam 
edecekti. Daha sonra Çanakkale köprüsü yapıldığında tren doğrudan köprüden geçerek kesintisiz 
Avrupa’ya ulaşacaktı. Bu gün gelinen noktada Çanakkale köprüsünde demiryolu bağlantısı yoktur. 
Bununla birlikte, Ülke içinde var olan demiryolu lojistiği de yeterli verimlilikte kullanılmamaktadır.  

 Tuğrul Tekbulut’un Berqnet Firewall ürünü hakkında istişare edildi. KSO’da yapılan sunumdan 
sonra olumlu dönüşler oldu. Oda üyelerine de zamanla ulaşacaktır. Firma AR-GE yapmaya devam 
etmektedir. Berqnet’i Kobi seviyesinden büyük ölçek seviyesine çıkarmak için çalışmalara başlandı. 
Bunun için yatırım gerekiyor. AR-GE bittiğinde piyasadaki yabancı ürünlerle rekabet edecek düzeye 
gelinecektir.  

 Sedat Babalık Meclis’ten yeni geçen bir kanun hakkında bilgi verdi. Hükümet bu maddelerle 
teknolojiyi tabana yaymak istemektedir. Bu kanun sayesinde yeni kurulacak küçük firmalara büyük 
finans desteği getirecektir. 
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 Üretimde karlılık için üretime yazılımın bir yerinden dahil edilmesi gerekiyor. Dünyadaki büyük 
yazılımlardan örnekler verildi. Hiç arabası olmayan Uber sistemi, hiç oteli olmayan Booking 
sistemi, sadece yazılımla büyük gelirler elde edilebileceğini ispatlamıştır. Yerli sanayicilerimize 
bunu detaylı şekilde anlatmamız gerekiyor. Geleneksel üretime yazılımın dahil edilmemesi, AR-GE 
yapılmaması, zamanla rekabet avantajını yitirip firmanın kapanmasına sebep olabilir.  

 Sedat Babalık, Marmara üniversitesindeki Teknofest’te yarışmaya katılacak öğrenci grubuna 
verdiği desteği ve öğrencilerin silahsız denizaltı projesini anlattı. İçinde mekatronik, makine, 
elektronik, elektrik mühendisliği ve yazılım öğrencileri olan on kişilik bir ekibin küçük bir destek ile 
geldikleri önemli aşamayı komite üyeleriyle paylaştı.  

 Sacit Ertuğ, beş altı yıl önce bir grup gence destek olup drone ile mayın arama projesinde Tübitak 
3.lüğü aldıklarını anlattı.  

 Sacit Bey’in tahminlerine göre, küçük firmaların büyümeleri ve ürünlerini geliştirmeleri için başka 
firmaları satın alma yoluna gitmelidir. Ancak ülkedeki faiz rejimi bu tür yatırımların önünde 
engeldir. Almanya bu sistemi iyi çalıştırmaktadır. Neredeyse eksi faiz ile yatırımcıları 
desteklemektedir. Öte yandan salgın sebebiyle bazı esnafa verilen destekler yeterli değildir. 
Bankalarda dönmeyen borçlar %15’ten bu yıl %20’lere çıkacağı tahmin ediliyor. Yine bu sene 
perakende ve turizm sektöründe büyük sıkıntılar yaşanacağını tahmin ediyoruz. Yine tahmini 
olarak bu yıl 1.200.000 işsizin varolan sayıya katılacağını öngörüyoruz. Salgın sebebiyle Avrupa’daki 
iş fırsatlarını kaçırıyoruz. Amerika’da internet üzerinden firmalar tedarikçilerinin %40 ile %60 
oranında değiştirmişlerdir. Krizler fırsatları da beraberinde getirmektedir. Ancak o fırsatları 
değerlendirecek ortamı yakalayabilenler kazançlı çıkmaktadır. 

 Sedat Babalık, yazılım firmasının Avrupa ve Amerika yatırımlarını anlattı. Salgına rağmen firmaların 
kendilerini çevirecek düzeye geldiğini söyledi. Yeni çıkardıkları ürün olan Synergy CSP den çok 
umutluyuz, bulutta çalışması büyük avantaj getirecek ve iyi bir atılım olacak.  

 Tuğrul Tekbulut Hindistan yatırımlarını anlattı. Hindistan’da https://captainbiz.com web sitesiyle 
hizmet verdiklerini, e-fatura sistemini uyarladıklarını, Hintlilerin yeni çıkardıkları kanunlarda 
uygulama zorlukları çektikleri, bu konuda Hintli ile Türk yetkilileri bir araya getirerek Türkiye’nin 
tecrübelerini paylaştıklarını belirtti. Öncelikle halka ve Kobi’lere yazılım ürünleri vereceklerini 
zamanla Hindistan üzerinden Ortadoğu ve Afrika pazarına ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. 
Hindistan’da büyük Türk firması olarak havalimanı işleticisi Çelebi ve inşaatta Eczacıbaşı gibi 
firmalar faaliyet gösteriyorlar. Hindistan’da 300 milyonluk zengin bir kesim var. Büyük bir pazar 
potansiyeli var.  

 Komitenin Tobb aracılığıyla hükümete iletilmesini istediği bir konu da; banka, vergi ve SGK 
yapılandırmalarının yeniden gözden geçirilerek daha makul bir hale getirilmesidir. Komite 
üyelerinin çevrelerinden edindikleri izlenimlerde Kobi’lerin bu yapılandırmaları bu sene içinde geri 
ödeyememe korkularının olduğu gözlemlenmiştir. Esnaf ve Kobi geleceği net olarak göremedikleri 
için borç ve faiz yükünü kaldıramayacaklarını düşünmektedir. Durum böyle giderse 2021 senesinin 
birçok firmanın sonu olacak gibi görünmektedir. Bu sebeple komitenin önerisi borçlu firmaların 
2021 senesinde bu ödemelerden muaf tutulmasıdır, böylece bu firmalar en azından ayakta 
kalabilsinler.  

 Önümüzdeki toplantının da internet üzerinden, başka bir komite ile (oda dahilinde yada Bursa gibi 
başka bir oda ile) ortaklaşa yapılmasına karar verildi ve toplantı sona erdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://captainbiz.com/
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22. Meslek Komitesi  (İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu) /35.Meslek Komitesi (Şekillendirilmiş 
Metal Ürünleri Sanayi Grubu) 
 

 Bankacılık sektörünün genellikle bireysel bankacılık odaklı olarak çalışmakta olduğu, ev-araba-
ihtiyaç kredilerinin hiçbir sıkıntı olmadan kullandırılabildiği ancak ticari kredilerde özellikle 
teminatlarda ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi. 

 Yurt dışı bankacılık sektörünün kredi kullandırmada proje odaklı olarak faaliyet gösterdiği (projeleri 
kredilendirdiği) ancak yurt içi bankacılık sektörünün ise bilanço odaklı olarak çalıştığı ifade edildi. 

 Global emtia fiyatlarında ciddi volatilite olduğu, değerli madenlerin arz-talep ciddi bir sıkıntı 
olmamasına rağmen, volatilitenin fiyatlandırma mekanizmasını bozduğu belirtildi. 

 Suudi Arabistan ile iş yapan (Takfan Makine-Özcan Güven) Arabistan’da onaylı tedarikçiler 
listesinde olmasına rağmen ülkemize uygulanan ambargo sebebiyle ürünlerini Lübnan, BAE, 
Dubai’deki aracı kurumlar üzerinden göndermek zorunda kaldığı bu sebeple de ilave aracılık 
komisyonları ödediğini belirtti. 

 Almanya ve İspanya pazarlarında ciddi daralmalar yaşanmaya başlandığı belirtildi. 
 Aselsan CEO’su Haluk Görgün tarafından yapılan sunumda yerlileştirme yapılması planlanan 

ürünlerle ilgili linklerin olduğu bu konuda üyeye bilgilendirme yapılması gerektiği belirtildi. 
 Savunma sanayi konusunda aracı kurumların olduğu (çantacı) Savunma sanayi için yapılan işlerin 

aracı kurumlar üzerinden döndüğü, firmaların savunma ile ilgili işler yaptığı ancak bu işleri konuyla 
ilgisi olmayan aracı kurumlar üzerinden yaptığı, bu konuya tedbir olması, aracı kurumların bertaraf 
edilmesi amacıyla bu işlerin NACE kodu esas alınarak verilmesi gerektiği belirtildi. 

 TOBB tarafından detaylı NACE kodu veri tabanı oluşturulması gerektiği, firmaların üretim alanları 
ve kapasiteleri NACE kodunda detaylandırılmalı ve bir arama motoru ile üreticilerin filtrelenerek 
aranabilmesi gerektiği ifade edildi. 
 

23. Meslek Komitesi  (Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu)  
 

 Sanayi Uzman Projesi’nin tanıtımı için, ST Endüstri Radyonun konuğu oldu. Çetin Ünsalan ile Reel 
Piyasalar programına katılan Komite Başkanımız Mehmet Özdeşlik ve Meclis Üyemiz Tunç Atıl 
projemizin tanıtımı, işleyişi ve web sayfamız hakkında bilgiler verdi. 

  ODTÜ Mezun Dernek Başkanlarının toplantısında Cihan Acaroğlu tarafından projemizin tanıtımı 
için bir sunum yapıldı. 

 Talepte bulunan firmalar ile uzmanlar ile görüşüldü, uzmanlık alanlarına göre firma talepleriyle 
eşleştirmeleri yapıldı.  

  Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi ile Odamız arasında protokol yapılması konusu 
görüşüldü. Burada bulunan kurulu test merkezinin sanayicilerimizle daha hızlı buluşması hakkında 
görüş bildirildi.  

 Güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.  
 

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

 OTEP Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Başkanı Sn. Ernur Mutlu ve OSD Genel Sekreteri 
Sn.Özlem Güçlüer katılımıyla gerçekleşen toplantıda  “e-mobility kapsamında Otomotiv Sanayinin 
geleceği ve uygulanabilir stratejiler” görüşüldü. 

 Türkiye‘de e-mobility çözümlerinin geliştirilmesi için ( Akıllı şehirler, bağlantılı ulaşım çözümleri, 
 şarj istasyonları, alt yapı çalışmaları gibi)  gelecek 5–10 yıl içinde neler yapılabileceği görüşüldü. 
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 Bilindiği üzere AB  2030 yılından itibaren karbon nötr hedeflerini, 2019 yılında imzaladığı “Yeşil 
Mutabakat” ile belirlemiş olup, bu yönde adımlarını atmaktadır, diğer taraftan ABD’de de bu 
konuda ciddi girişimler yapıldığı görülmektedir. OSD olarak bu gelişmelerin yakından takip edildiği 
belirtildi. 

 OTEP’in tespitlerine göre dünyadaki e-mobility konusundaki dönüşüme Türkiye’nin de kendi 
dinamikleri sayesinde önemli yetkinliklere sahip olduğu görülmektedir. Güçlü olunan bu 
noktalarda enerjimizi odaklamalıyız. Bunları batarya, bataryaya ait kompanentler ve yazılım olarak 
sıralayabiliriz. 

 OSD’nin Türkiye’de Ana Sanayinin, elektrikli araçların üretiminde ihtiyaç duyulan komponentler 
konusunda tedarik sanayini daha net yönlendirmesini sağlanmak amacıyla OSD’de oluşturulan 
“yerlileştirme komitesi” çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yeni parça listesi OSD tarafından 
paylaşılacak. 

 Ana Sanayi ve Tedarik Sanayi İşbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar&Ge destekli yatırım 
teşviklerinin alınması konusunda ortak çalışmalar geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi veya Türkiye’ye transfer edilmesi için gerekli olan bütçenin belirlenmesi 
ve raporlanması gerekmektedir.  

 OTEP’in yapısı ve otomotiv teknolojileri geliştirmesi için STK ve Kamu paydaşları ile yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alındı.  

 Yeni ürün teknojilerinin geliştirilmesi ve know – how transferi için Tedarik sanayinin asıl itici 
gücünün Devlet teşviklerinden ziyade müşteri teşviği olduğu bu nedenle değişime ve gelişime Ana 
Sanayinin siparişe bağlı yönlendirme ve desteklerinin daha kıymetli olduğu ifade edildi.  

 KSO koordinasyonunda OTEP işbirliği ile diğer Marmara Bölgesi Sanayi Odaları ile müşterek komite 
toplantıları yapılabileceği böylece ortak bir sinerji oluşturulabileceği görüşüldü. 

 Firmalar tarafından yapılan aidat ödemelerinin masraf kalemi olarak saydırılması konusunda 
Maliye Bakanlığı nezdinde bir görüş sunulabileceği ifade edildi. Böylece üyeler tarafından düzenli 
olarak yapılan aidat ödemelerinin sağladığı kaynak ile STK’lar daha aktif olmaları sağlanabilir. 

 ABD Michigan Eyaletinde faaliyet gösteren M Mobility Platformu modeli baz alınarak, OTEP 
Platformunda, OSD, TAYSAD, KSO Otomotiv Komitesi ve Marmara Bölgesini içine alacak şekilde ( 
İstanbul ve Bursa Sanayi Odalarının da katılımıyla )bir işbirliği kurulması ve  E- Mobility – Marmara 
Bölgesi çalışmalarının yürütülebileceği öngörüldü.  

 OTEP bilgilendirmesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının İstanbul Ofisi  vasıtasıyla ) E- Mobility – Marmara projesine Teşvik desteği 
alınabileceği ve bu konuda yapılacak görüşmelere platform paydaşlarının katılım sağlayabileceği 
değerlendirildi.   

 E- Mobility – Marmara projesine yurtdışından Global Otomotiv firmalarından – Horizon 2020 AB 
Teşvik Programından Ar Ge teşviği alınabileceği değerlendirildi ve bu bağlamda E- Mobility – 
Michigan Platformunun yapısı incelendi. 

 M- Mobility – Michigan Platformunda bulunan Michigan Eyaletinin teşvik ve destekleri 
kapsamında hem otomotiv ana sanayi ( Ford of US, 740 Milyon USD yatırımla 2 İnovasyon 
Stüdyosu kuruyor, İlk Stüdyo Ulaşım Sorun ve Çözümlerinin tespit edilmesi için,  İkinci Stüdyo 
Corktown çevresinde ki ulaşım ihtiyaçlarının incelenmesi ve çözümlerin sağlanması için ) , hem d 
 tedarik sanayi ( Magna, Michigan Strategic Fund tarafından fonlanan 70 Milyon USD, Batarya 
montaj fabrikası kuruyor ) diğer taraftan Michigan Universitesi de AR-GE ve  StartUp firmalarına 
destek için bu platformda yer alıyor.  

  E-mobility çalışmalarında başarıya varılabilmesi için kollektif çalışma kültürünün benimsenmesinin 
önemi  vurgulandı, böylece özel sektör, STK ve kamu işbirliğinin OTEP platformunda 
yürütülmesinin oldukça fayda olacağı ifade edildi.  
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25. Meslek Komitesi  (Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)  
 

 25. Komiteden başlanarak aile şirketlerinin kurumsallaşması konulu eğitim organizasyonunun 18 
Mart Perşembe günü yapılmasına karar verildi. 

 Sanayi Odası YK da onaylanan; İlk defa otomobil alacakların araç almasının kolaylaşması için ilk 
aracını alacak olanlara ötv teşviki yapılması ve Test araçları için ÖTV istisnası konuları ile ilgili Sn. 
Orkun ÖZTORUN denetiminde ilgili kurumlara iletilmesi için yazı yazılmasına karar verildi.  

 Yetkili servislerde işe alım sürecinde başvurulara ait CV’lerinin Sanayi Odası bünyesinde 
toplanması ve değerlendirme-analiz yapacak İK firmasına düzenli bir ödeme yapılması yerine 
alınan hizmet süresince ödeme yapılmasının denenmesi ve bunun SADEM altında yapılmasına 
karar verildi.  

 Garantili 2.el araç satışı projesinin etkin şekilde duyurulması için gerekli işlemlerin yapılmasına 
karar verildi. 

  Elektrikli araçlara gelen ek vergiler nedeni ile fiyatının yükselmesi sonucunda elektrikli araçlara 
geçilmesinin gecikmesi konulu Sn. Furkan SAYLAM öncülüğünde bilgilendirme yazısı yazılması 
kararı alındı. 

 
27.Meslek Komitesi (Makina Kurulum, Hurda Atık Bertarafı Ve Enerji Sanayi Grubu) 
 

 Çevre Ajansı Kanunu kapsamında kurulacak Danışma Kurulu’nda Kocaeli ilinin temsil edilmesi 
konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görüş gönderildiği bilgisi verildi.  

 TOBB bünyesinde kurulan Atık Sektör Meclisi ve yapısı konusunda bilgi aktarıldı. 
 27. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri konusunda bilgi paylaşıldı.  
 İhracatta konteyner bulamama sorunu yaşandığı bilgisi verilerek, bu kapsamda ilgili merciler 

nezdinde girişimde bulunulması kararı alındı.  
 
28.Meslek Komitesi (Bina ve Bina Dışı Yapı İnşaatı Enerji Sanayi Grubu) 
 

 İnşaat sektöründe 2020 yılının son 6 ayının ilk 6 ayına göre daha hareketli geçtiği belirtildi. Fakat 
son dönemlerde maliyetlerin çok yükseldiği ifade edildi. 

 Malzeme fiyatlarının ve faiz oranlarının düşmesi ile piyasanın tekrar hareketlenmesinin mümkün 
olabileceği dile getirildi. 

 2021 yılında inşaat sektöründe yap satta düşmeler olacağı yaza doğru piyasanın biraz daha 
hareketleneceği belirtildi.  
 

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

 Şişecam’ın ihracata önem vermesi sonucu yerli cam üreticilerine uyguladığı kota sebebiyle yerli 
üretici hammadde tedariği konusunda ciddi sıkıntı çekmektedir. Cam üreticisi komite 
temsilcilerimizden gelecek teknik bilgi doğrultusunda konunun yönetim kuruluna sunularak yetkili 
mercilere sunulması talep edilmektedir. 
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Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 

25.20.2021 
 
 
 
 
 
 

 

İhtisas Komisyonları 
 
Çevre Komisyonu 
 
22 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen Çevre Komisyonu toplantısına, Komisyon üyelerinin yanı sıra, KBB 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, KOÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü, GOSB Çevre Birimi, TOSB Çevre Birimi, Güzeller OSB, Kocaeli Gebze 
Kömürcüler İhtisas OSB Çevre Birimi, GEPOSB Çevre Birimi, Kocaeli Gebze VI. İMES İhtisas OSB Çevre 
Birimi, Kocaeli Gebze IV. İst. Makine İhtisas OSB Çevre Birimi, Çevre Mühendisleri Odası, TÜPRAŞ, Kocaeli 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılım gösterdi. 
 
Toplantıda  İSU Geri Kazanım Suyu Projesi tanıtımı,  “İmalata Can Suyu Ver” Projesi, 27. Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri, Yönetmelik taslakları ile  Güncel gelişmeler hakkında görüşüldü.  
 
 

ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ 

 
Haftalık Oda Gazetası  
 
Odamız programlarının  haftalık olarak yer aldığı “Oda Gazetası”  hazırlanarak,  Yönetim Kurulu üyeleri, 
tüm personel ve ilgili kişilerle paylaşılmıştır. 
 
KSO Odavizyon Dergisi  
 
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 172.  sayısında gündemdeki konulara yer verilerek Ocak-Şubat  
ayı faaliyetlerimizden 46 adet görsel, 12 adet yazılı bilgi gönderilmiştir, 1 üyemizin röportajı yayınlanmıştır. 
Pandemi  nedeniyle bin adet derginin dağıtımı Türkiye genelinde gerçekleştirilmiştir.  
 
Aylık Servis Faaliyetleri  
 
Odamız çalışmalarının aylık olarak yer aldığı “Aylık Servis Faaliyetleri” kitapçığı hazırlanarak Meclis Üyeleri, 
Meslek Komitesi Başkanları ile paylaşılmış olup, ayrıca Odamız web sayfasında yayınlanmıştır. 
 
2020 Yıllık Faaliyet Raporu  
 
 “Kocaeli Sanayi Odası 2020 Faaliyet Raporu”  yayın haline getirilerek ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmışır. 
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Basına Gönderilen Bültenler  
 
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Şubat  ayında 9 adet basın bülteni yerel-
ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup, özetleri aşağıda sunulmuştur. 
 

Konusu Tarihi 

KSO Başkanı Zeytinoğlu “Ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi” 02.02.2021 

KSO Başkanı Zeytinoğlu “Ocak ayı enflasyondaki artışı değerlendirdi” 03.02.2021 

KSO Başkanı Zeytinoğlu “Kocaeli ödediği kişi başı vergide 2020’de 
Türkiye’ye en fazla kazanç sağlayan il oldu” 

04.02.2021 

KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi 10.02.2021 

Proses Emniyeti Sanal Sempozyumunda 21.Yüzyılın Teknolojileri konuşuldu 10.02.2021 

KSO Başkanı Zeytinoğlu Sanayi Üretimi ve cari Denge Verilerini 
değerlendirdi 

12.02.2021 

KSO Başkanı Zeytinoğlu Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi 15.02.2021 

KSO Başkanı Zeytinoğlu Şubat ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi 22.02.2021 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kısa çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı 
Uygulamalarında “uyum” ve “süre uzatımı” istedi 

25.02.2021 

 
 

Şubat Ayı Odamız Sosyal Ağlarına Haber Girişleri  
 
Şubat ayında; 
Facebook gönderi sayısı →  57, Erişim →  8.471, Etkileşim → 817. 
 
Tweet sayısı → 64, tweet görüntülenme sayısı → 59,3 bin, Bahsedenler → 37,  
Profil ziyaretleri → 1.185, yeni takipçi sayısı → 92, Toplam takipçi sayısı → 3.962. 
 
İnstagram gönderi sayısı → 56, Beğeni sayısı → 1.580, Erişim → 15.993, Gösterim → 17.815 Toplam Takipçi 
sayısı → 2.186 
 
Odamız şubat ayında 147 defa internet haberlerinde yer almıştır. 
 

Web Sayfası   
 
Şubat ayında web sayfasında 49 duyuru, 10 haber girişi yapılmış olup, Web sayfamız 9.399  kez ziyaret 
edilmiştir. (Toplam Ziyaret sayısı   1.025.917) 
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Basında KSO  
 
Odamız hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiştir ve Yönetim 
Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmıştır. 
 
Odamız şubat ayında 14 kez ulusal, 82 kez  yerel  olmak üzere  toplam 96 kez yazılı basında yer almıştır.   
 

Ulusal Yazılı Basın Görünürlülük Raporu  
 

TARİH 
BASIN 
KURULUŞU 

KONU 

14.02.2021 Doğru Haber Sanayideki Artış Büyümeyi Destekleyecek 

26.02.2021 Doğru Haber KSO Başkanı Zeytinoğlu: İşten Çıkarma Yasağı Uzatılmalı 

08.02.2021 Dünya Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine Başvurular Başladı 

10.02.2021 Dünya Sanal Proses Emniyeti Sempozyumu Başladı 

24.02.2021 Dünya İş Dünyası Dengeli Kur, Düşük Faiz ve İstikrar Diyor 

26.02.2021 Dünya Geleceğimiz Dünyaya Entegrasyondan Geçiyor 

09.02.2021 Günboyu Kocaeli Kişi başı 45 bin 286 Lira Vergi Ödedi  

14.02.2021 Günboyu Pandemiye Rağmen sanayi Üretimindeki Artış, Çarkların Durmamasından 

12.02.2021 Hürses Kocaeli Kişi başı 45 bin 286 Lira Vergi Ödedi  

14.02.2021 Hürses Kocaeli'deki Sanayiciler Üretimdeki Artıştan Memnun 

26.02.2021 Hürses Kocaeli'nin Kapasite Kullanımı Geçen Aya Göre Arttı 

15.02.2021 Posta Sanayici Üretimdeki Artıştan Memnun 

21.02.2021 Yeni Asya Avrupa'sız Türkiye Türkiye'siz Avrupa Düşünülemez 

13.02.2021 Yeni Birlik Türkiye'yi Bekleyen Tehlike 
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Görsel Basın 
 
Şubat ayında Odamız 6 kez ulusal, 1 kez yerel TV kanallarında yer almıştır. 
 

         
 
 

İÇ  HİZMETLER ÇALIŞMALARI 
 
Gelen-Giden Evrak Dağılımı  
 
1-28 Şubat  2021 tarihleri arasında Merkez, Çayırova, Dilovası ve Gebze temsilciliklerimizin gelen ve giden 
evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir. 
 

 Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam 

Gelen Evrak 351 123 56 110 640 

Giden Evrak 503 158 99 184 944 
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İÇ  HİZMETLER ÇALIŞMALARI 
 
Posta-Kargo-Faks-E-Posta Dağılımı 
 

 Şubat  ayında 1.787  adet  faks ve  165.332 adet e-mail üyelerimize  gönderilmiştir. 

 Odanın santral  ve faks hizmeti ile tasdik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Odamıza gelen ve giden e-
postalar  kontrol edilerek, gereği yapılmıştır.  

 Şubat  ayında 578  adet kargonun gönderimi gerçekleştirilmiştir.  
 

BİLGİ İŞLEM  ÇALIŞMALARI 
 

 Meclis toplantısına teknik destek verilmiştir. 

 Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu ve Sergisine teknik destek verilmiştir. 

 Dünya Ticaret Örgütü Ekseninde Türkiye webinarı, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği” Semineri webinarlarına teknik destek verilmiştir. 

 Muadil tonerden yıl içinde 1580₺ tasarruf edilerek Oda bütçesine katkıda bulunulmuştur. 

 Zoom üzerinden 44 adet toplantıya teknik destek verilmiştir.  

 Mobil uygulama geliştirmelerine ve testlerine devam edilmiştir. Mobil uygulama için SSL sertifikası 
alınarak web sitemize yüklemesi yapılmıştır. 

 80KVA Jeneratör kontrol paneli yenilenmiştir. Yeni kontrol paneli ile Jeneratör üzerinde oluşan 
alarm ve uyarılar anlık olarak izleme sistemine aktarılabilecektir. 

 Sunucu ve sistemlerin güncellemeleri yapılarak, siber güvenlik çalışmalarına devam edilmiştir. 

 E-posta sunucu güvenliği için DKIM yapılandırması aktif edilmiştir.  
 

ÜYE HİZMETLERİ  
 
Kayıt İşlemleri 
 
Şubat ayında  yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 3172’dir.  
 
Yeni Kayıt  
 

Hukuki Statü Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam 

 Limited Şirket 1 - 1 2 4 

Anonim Şirket 1 - 2 6 9 

Hakiki Şahıs - - - - - 

TOPLAM 2 - 3 8 13 

 
Kayıt İşlemleri 

 
 

2020 Şubat 2021 Ocak 2021 Şubat
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ÜYE HİZMETLERİ  
 
Kayıt Silme  
 
Şubat ayında;  3 adet anonim şirketin, 1 adet limited  şirketinin kaydı silinmiştir.  
 
Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü aşağıdaki gibidir. 
 

İstihbaratı Yapılan 
Firma Sayısı 

Kaydı Yapılan 
Firma Sayısı 

Kaydı Silinen 
Firma Sayısı 

Askıda Olan Firma 
Sayısı 

Toplam Aktif Üye 
Sayısı 

 

- 13 4 595 2577 

 
Şubat  ayında 18 adet Odamız üyesi aidatlarının tamamını ödemiş olup, ilgili kanun maddesi gereği ilgili 
meslek gruplarına intikalleri yapılmıştır.  

 
 

BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 
 
 

Tanzim Edilen Kapasite Raporları 
 

Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 22 adet, 
Çayırova Temsilciliği tarafından 27 adet, Dilovası Temsilciliği 
tarafından 28 adet, Gebze Temsilcilği tarafından 18 adet 
olmak üzere  toplam 95 adet Kapasite Raporu tanzim 
edilmiştir. 
 
   
 
 
 
Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri  
 
Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 126 sayfa, 
Çayırova  temsilciliği tarafından 212 sayfa, Dilovası Temsilciliği 
tarafından 178 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 576 
sayfa olmak üzere;  toplam 1092 sayfa Kapasite Raporu Suret 
Tasdik İşlemleri yapılmıştır. 

 
 
Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları  

 
Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 63 adet, 
Çayırova Temsilciliği tarafından 82 adet, Dilovası Temsilciliği 
tarafından 90 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 90 adet 
olmak üzere;  firmaların talepleri üzerine çeşitli konularda 
toplam 325 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek 
ilgililere verilmiştir.  
 
 
 
 
 

2020 Şubat 2021 Ocak 2021 Şubat

Gebze Temsilciliği 30 34 18

Dilovası Temsilciliği 26 20 28

Çayırova Temsilciliği 30 22 27

Merkez 21 20 22
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BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 
 
Onaylanan Dolaşım Belgeleri  
 
Şubat ayında Belge Servisi tarafından toplam 1.792 adet ATR, EUR1, Form ABC, Form A onaylanmışolup, 
aylık onay miktarları aşağıda sunulmuştur.  
 
 

Belge Çeşidi Ülkeler Onay Sayısı 

ATR Dolaşım  
Belgesi  

AB Ülkelerine yapılan Sanayi ve İşlenmiş Tarım Ürünleri 
ihracatı 

893 

Eur1 Dol.  
Sertifikası 

EFTA ülkeleri,  

 Serbest Tic. Anlaşması ülkeleri(STA) 

 AB’ne ihraç edilen işlenmemiş tarım ürünleri 

 AB’ne ihraç edilen AKTC ürünleri 

370 

Form ABC 
(Menşe Şah.) 

GSP(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) dışında kalan 
ülkeler  

509 

Form A 
(Özel Menşe Şahadetnamesi) 

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

20 

 TOPLAM 1.792 

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