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17 Ocak 2018, Yıllık Faaliyet Raporu  

Ayhan ZEYTİNOĞLU 

Sayın Meclis Üyeleri, 

Sayın Komite Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

2017 yılı bir önceki yıla göre artan jeopolitik risklere rağmen, küresel ekonomide olumlu gelişmelerin 

yaşandığı bir yıl oldu.  

 

 

Ülkemiz de jeopolitik risklerden en fazla etkilenen ülke olmasına rağmen, üçüncü çeyrekte gösterdiği 

yüzde 11,1’lik büyüme performansı ile en hızlı büyüyen ekonomiler içerisinde yer aldı.  

 

Son çeyrekte de beklenen makul bir performans sonucunda, büyüme anlamında dünyayı solladığımız 

bir yılı geride bırakmış olacağız.  

 

Yılın tamamını yüzde 7’lik büyüme ile kapatacağımızı bekliyoruz.  

 

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Kocaeli sanayisi de 2017 yılında önemli başarılara imza attı.  

 

İlimiz ihracatı ile ilgili başarılı verilerini az önce sizlerle paylaştım. 

 

Aynı şekilde kapasite kullanım oranlarında da bahsettiğim gibi geçen yılın üzerinde bir performans 

sergiledik.  

 

Diğer taraftan Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre 88 adedi komple yeni yatırım olmak üzere 221 

adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi.  

 

6 milyar 607 milyon TL tutarındaki söz konusu yatırımın yarattığı istihdam 9 bin 934 kişi oldu.  

 

Türkiye'de ise 2017 yılında; 

*5 bin 398 adedi komple yeni yatırım olmak üzere 7 bin 478 adet yatırım teşvik belgesi verildi. 

*177 milyar 899 milyon TL tutarındaki söz konusu yatırımda, 226 bin 569 kişilik istihdam yaratıldı. 

 

İlimizdeki söz konusu yatırım tutarının bir önceki yılın tamamının iki katı olduğunu belirtmek isterim.  

 

Buradan tüm sanayicilerimizi kutlarım. 
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İlimiz ekonomik faaliyetlerindeki bu canlanma sanayicilerimize de moral ve motivasyon oldu.  

 

Biz de Kocaeli Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yerel yönetimler, kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak destek olmaya çalıştık.  

 

Önümüzdeki dönemde de Kocaeli’ni hak ettiği konuma taşımak noktasında bu desteklerimizi 

sürdürmeye devam edeceğiz. 

 

 

Sayın Üyeler, 

 

Bildiğiniz üzere, Odamızın 2014-2017 döneminin dördüncü yılı olan 2017 yılında, Ana Stratejik 

hedeflerimiz;  

*Ulusal Etki Yaratmak, 

*Ar-Ge ve İnovasyonu Sürekli Desteklemek, 

*Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Algısını Yükseltmek ile  

*Odamızın Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek ve Kaynaklarını Geliştirmek başlıkları altında 

faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 

 

2018 yılında da bu stratejik hedefler ile devam edeceğiz. 

 

Üyelerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve Odamızı en iyi şekilde temsil etmek Yönetim Kurulu olarak 

önceliğimizdir. 

 

Türkiye’nin önemli bir düşünce kuruluşu olan ve 2015 yılından bu yana başkanlığını sürdürdüğüm 

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanlığına ikinci kez seçilerek, görevimi 2017-2019 dönemi için devam 

ettiriyorum. 

  

2018 yılında da görevlerimi, Odamızın stratejilerine uyumlu bir şekilde sürdürmeye çalışacağım. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Üyemiz sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 

yıllardır süregelen, bir kısmı gelenekselleşen hizmetlerimiz ve kamusal görevlerimiz dışında 2017 

yılında birçok proje ve çalışmaya imza attık. 
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2017 yılında odaklandığımız temalar; "ilimizde savunma sanayini yerlileştirme, mesleki eğitim, ulaşım 

altyapısını güçlendirme ve bölgemizin ticaret hacmini artırma" oldu. 

 

Özetle yıl içerisindeki faaliyetlerimize bakarsak; 

 

Bölgemizin ticari hayatına büyük katkı veren ve dördüncüsünü düzenlediğimiz Doğu Marmara Sanayi 

ve Teknoloji Fuarı’nı bu yıl da TÜYAP’ın organizasyonu ile 2-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdik. 

*Fuarımızı yurtdışı ve yurtiçinden 30.428 kişi ziyaret etti. 

*300 firmanın stantlı katılımı ile gerçekleşen fuarımızın bu yıl en büyük yeniliği, tüm savunma sanayi 

vakıf şirketlerinin fuarda yer alması ve Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) Buluşması idi. 

*2017’de Savunma Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TEI, TAI-

TUSAŞ ve İŞBİR Elektrik gibi vakıf şirketlerini de fuar süresince ağırladık. 

*Fuar boyunca 860 adet ikili iş görüşmesi yapılmasını sağladık. (Geçen sene 430 adet) 

*Fuar ile eşzamanlı gerçekleştirdiğimiz Match4Industry etkinliğimize de 125 yerli, 98 yabancı firma 

katılım sağladı.  

*Firmalarımız, Hırvatistan, Gürcistan, Rusya, Belarus, İran, Irak, Ürdün, Tunus, Fas, İsrail, Bulgaristan, 

Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Hollanda’dan gelen yabancı firmalarla 790 adet ikili görüşmesi 

gerçekleştirdi.  

 

2017 yılında firmalarımızın savunma sanayi pazarına açılmasını sağlama hedefiyle ikili iş 

görüşmelerimiz, Tedarikçi Günü Etkinliklerimiz ve saha ziyaretlerimiz artarak devam etti. Bu 

çalışmalarımızın nihayetinde savunma sanayine tedarikçi olacak firmalarımıza yönelik kümelenme 

girişimlerimiz olacak. 

*Biraz evvel SANTEK'te savunma sanayiye yönelik yaptığımız etkinliklerden bahsetmiştim. 

*Diğer taraftan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı Odamızda ilk kez üyelerimiz ile bir araya getirdik. 

*Odamız bünyesinde 2017 yılı sonu itibari ile savunma sanayi danışmanı istihdam ederek, danışmanlık 

hizmeti vermeye başladık. Bu kapsamda şu ana kadar 13 üyemizi ziyaret ettik. 

*Odamızın tüm bu girişimleri neticesinde 9 adet üyemiz önümüzdeki dönemde savunma sanayi ile 

çalışmaya başlayacak. 

 

İkinci odaklandığımız konu olan mesleki eğitim ile ilgili; üyelerimizin ara eleman ihtiyaçlarını 

sağlamada yaşadıkları sorunları gidermeye yönelik çalışmalar yürüttük.  

*Bilindiği gibi İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı artarken, işletmelerde de işgücü ihtiyacı yükseliyor. Bu çelişkili 

durumun anlaşılabilmesi için Oda olarak bilimsel bir saha araştırması yaptık. Üçüncü çalışmamız olan bu 

çalışmamız ile işgücü ihtiyacına rağmen, işsiz sayısının yüksek oluşunun nedenlerini kapsamlı bir şekilde 

araştırdık ve raporumuzu yayınladık. 
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*MARKA’nın mali destek finansmanıyla ve TÜRKLİM işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bütçesi 1 milyon TL 

olan, “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü” projemizi 2017 yılında başarıyla tamamlayarak “Kariyer 

Port Mükemmeliyet Merkezi”ni kurduk. 

*Hem teorik, hem pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek merkezin açılışını Başbakan 

Yardımcımız Sayın Fikri Işık’ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. 

*Proje süresince İngilizce dil desteği ile verilen eğitimler sonrası 35 kadar kişinin meslek edinmesini 

sağladık.  

 

*Diğer taraftan TOBB Meybem işbirliği ile yürüttüğümüz ortak çalışma ile 2017 yılında makine, metal ve 

inşaat sektöründe 427 kişiye "Mesleki Yeterlilik Sınavları" düzenledik.  

 

2017 yılında da güçlü kamuoyu yaratma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarını ilgili 

merciler nezdinde paylaştık ve önemli bir kısmının çözülmesine yönelik mesafeler kat ettik. 

*105 adet konuda oluşturduğumuz Oda görüşünü 464 kere ilgili bürokrat, kurum ve kuruluşlarla 

paylaştık. 

*Bu görüşlere ilave olarak, sanayi kuruluşlarımızın genelini ilgilendiren bir kısmı makro, bir kısmı yerel 

sorunlar ve çözüm önerilerini içeren toplam 27 adet dosyayı başta Başbakan ve Başbakan Yardımcımız 

olmak üzere ilgili Bakanlarımız ve bürokratlarımıza sunduk. 

*Görüşlerimiz; Kocaeli’nin ulaşım ve lojistik sorunları, yeni demiryolu hatları ve OSB ve liman demiryolu 

bağlantıları, gümrükler, çevre, çalışma hayatı, yerli otomobil, devlet destekleri, mesleki eğitim ve enerji 

gibi konu başlıklarında idi. Demiryolu bağlantıları, ulaşım ve gümrüklerdeki teminat sorunları Oda 

girişimlerimiz neticesinde çözüm buldu. 

 

Diğer taraftan 2017 yılında Odamız için yeni bir girişim olan ve ilimiz sanayicisinin dış ticaretine büyük 

katkı vereceğine inandığımız "E-Ticaret Proje"miz Ekonomi Bakanlığı’nca destek almaya hak kazandı. 

*Projenin yüzde 80’lik oranı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacak. 

*İhracat potansiyeli olan 1500 üye firmamızı kapsayan proje, firmalarımızın dijital pazarlama araçlarını 

kullanma becerilerini ve bu yolla dış pazarlara erişimlerini artırma hedeflerine yönelik. 

*Firmalarımızı 250’li gruplar halinde projeye dahil ediyoruz. İlk grubumuz için çalışmalara 2017 yılında 

başladık. 

 

Bunun dışında, firmalarımızın ihracatını arttırmak ve yeni pazarlarla tanışmalarını sağlamak için 

uluslararası etkinlikler gerçekleştirdik.   

*Belarus, İsrail, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve İran’a yapılan fuar ziyaretlerinde firmalar hem ikili iş 

görüşmeleri yaparken hem de firma ziyareti ve teknoloji bölgesi ziyaretleri yaptılar. 
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2012 yılında başlattığımız tedarikçi gelişim programını geçtiğimiz yıl “Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim 

Süreçleriyle Model Oluyor” isimli projemiz ile sürdürdük. 

*KOSGEB Tematik Projesi kapsamında destek aldığımız bu projede otomotiv ana sanayinin 8 adet 

tedarikçisinin verimliliklerini artırmak için eğitim ve danışmanlık çalışmalarını tamamladık. 

Diğer taraftan partneri olduğumuz kümelenme faaliyetlerine ilimizden yerli katkının arttırılması 

hedefi doğrultusunda firmalarımızı dahil etmeye 2017’de de devam ettik.  

*NÜKSAK-Nükleer Santral Kümelenme Projesine 9 firmamızı dahil ettik. 

*Bu yıl MARKA öncülüğünde yürütülen Kümelenme Temelli Değişim Yönetimi Eğitiminin katılımcısı 

olarak endüstriyel robotlar üzerine yapılan kümelenme analizi çalışmalarına katıldık. 

*Bu kapsamda TÜBİTAK,  Endüstriyel Robotik kümelenmesini gerçekleştirirken, KSO olarak 2018 yılında 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’na UR-GE başvurusu yapmayı planlıyoruz. 

 

Sanayi kuruluşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm üretebilmek amacıyla 

kurduğumuz "Sanayi Destek Merkezi - SADEM" çalışmalarına 2017 yılında da devam ettik. 

*2016 yılında oluşturduğumuz Hizmet Sağlayıcı Havuzumuza 2017 yılında yenilerini ilave ettik.  

*Bu kapsamda, firmaların talep ve ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacıyla saha ziyaretlerimiz devam 

etti. 

*2017 yılı boyunca sertifikalı mesleki eğitim programlarını Odamız iştiraki olan Doğu Marmara ABİGEM 

aracılığı ile düzenledik. 

 

Bununla birlikte üyemiz sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal 

düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; 

*Yıl içerisinde ücretsiz 49 adet bilgilendirme toplantısı düzenledik.  

 

Ayrıca ekonomiye vizyon veren konuklarımızı sanayicilerimizle bir araya getirmeye devam ettik. 

*Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık, 

*T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 

*T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan, 

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Mustafa Öztürk, 

*T.C. Ekonomi Bak. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yrd. Sayın Mehmet Yurdal Şahin, 

*Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, 

*YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç, 

*Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Fikri Toros, 

*Borsa İstanbul Başkanı Sayın Himmet Karadağ gibi önemli konuklarımız oldu. 

 

 

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine yönelik çalışmalarımız 2017 yılında da devam etti. Bu doğrultuda;  

http://www.aile.gov.tr/bakan/dr-fatma-betul-sayan-kaya
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*İlimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Ofisi ve TÜBİTAK-MAM işbirliği ile çalışmalar yaptık.  

*Bakanlığımızla birlikte düzenlediğimiz toplantılarla sektör temsilcilerini yasal düzenlemeler hakkında 

bilgilendirdik. 

*Bölgemizin Ar-Ge kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar, ortak toplantılar ve saha ziyaretleri 

organize etmeye devam ettik.  

 

Diğer taraftan yıl içerisinde iki ödül organizasyonumuz olan;  

*Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine; 26 firma, 

*Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül törenine ise; 102 firma başvuruda bulundu. 

*Her iki ödül organizasyonumuza bir taraftan katılan firma sayısı artarken, diğer taraftan da Kocaeli 

dışında yeni iller dahil oldu. 

 

2017 yılında Odamız yatırım projeleri de devam etti.  

*2014 yılında mülkiyetini edindiğimiz ve 2016 yılında MARKA Mali Destek Programı çerçevesinde 

destek almaya hak kazanan, Kapanca Sokak’taki 3 adet tarihi evin yenilenme çalışmalarına bu yıl 

başlayarak, ilk katın yapımını tamamladık. 

 

*Bu arada yeri gelmişken ilimiz genelinde Deprem Yönetmeliği'ne uygun ve özel otoparkı olması şartı 

ile çağdaş mimariyi yansıtan yüksek binalara ruhsat verilmesine de sıcak bakıyoruz. 

 

*Hizmet kalitemizi daha da artırabilmek ve çeşitlendirebilmek için gereken fiziki altyapımızı 

güçlendirmek amacıyla; Oda hizmet kampüsümüz içinde yer alan üç dönüm arsanın tapusunu satın 

alarak, sosyal tesis binamızın yerine yapılacak ve Oda bütçemize katkı sağlayacak çok amaçlı binaların 

projelerini tamamladık. 

 

2017 yılında sizlerin de desteği ile, BİZİMKÖY’ün mevcut üretim alanlarına ilave olarak teras çatılı 

binalara çelik tonoz çatı yaparak 3.356 m2’lik yeni kapalı alanlar kazandırdık. 

*Bu yatırım ile 37 engelli personel istihdamı daha sağladık.  

*Firmalarımıza bu süreçteki destekleri için tekrar teşekkür ediyorum. 

 

2017 yılının kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalarımız devam etti. 

*8 adet sergi düzenledik. 

*Ayrıca, KSO Oda Orkestrasıyla “Yaza Veda” konseri düzenledik. 

*Başta eğitim kurumlarımız olmak üzere birçok sponsorluklarımız oldu. 

*AB-Bilgi Merkezi, EuroDesk Temas Noktası marifetiyle toplumun her kesiminde Avrupa Birliği 

farkındalığını oluşturulmak için toplamda 5 adet etkinlik düzenledik.  

Yıl içerisinde yine Meslek Komitelerimiz aktif çalışmaya devam ettiler.  
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*34 Meslek Komitesinde toplam 408 toplantı yapıldı. 

*28 konuda alınan karar Odamız Yönetim Kurulunda görüşüldü.  

*4 Meslek Komitesi grup toplantısı yapıldı. 

*5 adet Odalar arası Meslek Komitesi düzenlendi.  

*Meslek Komiteleri Müşterek Toplantılarını Mayıs ayında 72 ve Kasım ayında 67 komite üyemizin 

katılımı ile gerçekleştirdik. 

*Toplantılarda, Ekonomide Yeni Dönem ve Yeni Arayışlar, Enerji Politikaları ve Kıbrıs Enerji Politikaları 

konuları ele alındı.  

 

Tüm bu çalışmalarımız devam ederken, TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında; 

2017 yılında geçirdiğimiz denetimde Oda olarak bir önceki denetime göre puanımızı daha da 

yükselterek “A seviye (mükemmel) Oda” konumumuzu koruduk. 

 

 

Sayın Üyeler, 

 

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm çalışanlarımıza, Üyelerimize, Meslek 

Komitelerimize, İl Yöneticilerimize, Milletvekillerimize, Bakanlarımıza ve 7. Dönem Meclisimizin siz 

değerli üyelerine teşekkür ederiz. 

 

Odamızın belirlediği vizyona ulaşma yönündeki 2017 yılına ait faaliyetlerini içeren raporu gereği için 

bilgilerinize sunar, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlarım. 


