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16 Ocak 2019, Yıllık Faaliyet Raporu  

Ayhan ZEYTİNOĞLU 

Sayın Meclis Üyeleri, 

Sayın Komite Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

2018 yılı jeopolitik risklerin devam ettiği, küresel piyasalar açısından da ABD’nin Çin’e yönelik başlattığı 

ticaret savaşları ve birçok ülkeye yönelik yaptırımları ile geçen kritik bir yıl oldu.   

 

Diğer taraftan yıl boyunca;  

*Brexit sürecindeki gelişmeler,  

*Ortadoğu’daki hareketlilik,  

*Kaşıkçı cinayeti,  

*Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim ile Fransa’da başlayan ve  

*birçok Avrupa ülkesine sıçrayan sokak eylemleri yıl boyunca Dünya gündeminde önemli yer tutan 

gelişmelerdi.   

 

Ülkemiz ise siyasi açıdan; 

*24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve  

*27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile yeni bir döneme girerken,  

*ekonomide ağustos ayında Rahip Brunson davası nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan 

gerilimin kur ve faiz başta olmak üzere piyasalara olumsuz yansımalarını gördük.  

 

Nisan ayında tek haneye gerileyen işsizlik oranımız tekrar çift haneye yükseldi. 

 

Sanayideki büyüme eylül ayında negatife geçti, kapasite kullanım oranları bir evvelki yılın 1,5 puan 

altında gerçekleşti. 

 

Diğer taraftan, ihracatımız döviz kurları ile desteklendiğinden, yılı 168 milyar dolar rekor ihracat ile 

kapatırken, cari açığımız da ağustos ayından itibaren fazla vermeye başladı. 

 

Kurdaki aşırı değerlenme ve küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimiz yılın ilk üç 

çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,2, yüzde 5,3 ve yüzde 1,6 büyüdü.   

 

Ülkemiz son 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi. 
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Tüm bu gelişmeler devam ederken, Oda olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yerel 

yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurduğumuz işbirlikleri ile firmalarımızın yıl boyunca 

yaşadıkları sorunlara çözüm ürettik.  

 

Önümüzdeki dönemde de Kocaeli Sanayini hak ettiği konuma taşımak noktasında bu desteklerimizi 

sürdürmeye devam edeceğiz. 

 

Sayın Üyeler, 

 

Bildiğiniz üzere, Odamızın 2014-2018 dönemi 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 idi. 

 

2018 yılında bu başlıklar altında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 

 

Değerli Üyeler, 

 

Üyemiz sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 

yıllardır süregelen, bir kısmı gelenekselleşen hizmetlerimiz ve kamusal görevlerimiz dışında 2018 

yılında birçok proje ve çalışmaya imza attık. 

 

2018 yılında odaklandığımız konular; savunma sanayinde yerlileştirme çalışmaları, mesleki eğitim, 

kümelenme ve bölgemizin ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalar oldu. 

 

Özetle yıl içerisindeki faaliyetlerimize bakarsak; 

 

2018 yılında firmalarımızın savunma sanayi pazarına açılmasını sağlama hedefiyle ikili iş 

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

*Üyelerimizle birlikte “Gölcük Tersanesi Komutanlığı”nı ziyaret ederek yerlileştirilecek ekipmanları 

yerinde gördük. 

*Savunma Sanayi Başkanlığı ve Vakıf şirketlerinin katılımı ile “Savunma Sanayi Sektörel Bilgilendirme 

Toplantısı” organize ettik ve bu ekiple 14 firmamızı ziyaret ettik. 

*SANTEK Fuarı ile eş zamanlı olarak organize ettiğimiz “Tedarikçi Görüşmeleri”nde Savunma Sanayi 

Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Fabrikalar Genel 
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Müdürlüğü, ASELSAN, ROKETSAN, İşbir Elektrik, Makine ve Kimya Endüstrisi, ASPİLSAN, STM ve SAHA-

İstanbul Derneği’nin üst düzey satın alma ekipleri, tedarikçi adayı firmalarımızı bir araya getirdik.   650 iş 

görüşmesi gerçekleştirdik.  

 

*Ayrıca; 2018 yılında alt yapısını oluşturduğumuz “Robotik Kümelenmesi” için ilk aşama olan Ur-Ge 

başvurusunu T.C. Ticaret Bakanlığı’na yaptık ve proje sonucunu bekliyoruz. 

 

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

sağlamada yaşadıkları sorunları gidermeye yönelik uygulamalı çalışmalar yürüttük.  

*MARKA’nın "İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” 

kapsamında "Metal Sektörü Makina - İmalat - Montaj Alanında İşgücü Geliştirme ve Koordinasyon 

Projemiz” destek almaya hak kazandı. Makina ve metal imalatı elemanı yetiştirme konusunda istihdam 

garantisi sağlamayı hedefliyoruz. 

*MARKA’dan destek almaya hak kazanan “Kadınlarımıza Kooperatif Çatısında Güç Birligi Modeli Projesi” 

çerçevesinde Kocaeli ilinde yaşayan kız meslek lisesi mezunu meslek sahibi olup, herhangi bir işte 

çalışmayan ya da kendi mesleğini gerçekleştiremeyen kadınların kooperatifleşmeye yönelik 

çalışmalarımızı tamamladık. 

*Bununla birlikte MARKA’nın mali destek finansmanıyla ve TÜRKLİM işbirliği ile limancılık alanında 

eğitim vermek amacıyla kurduğumuz “KariyerPort Mükemmeliyet Merkezi” kapsamında eğitim 

organizasyonlarına devam ettik. 

 

Diğer taraftan; ilimiz sanayicisinin dış ticaretine büyük katkı vereceğine inandığımız "E-Ticaret 

Proje"miz kapsamında çalışmalarımız devam etti. 

*278 firmayı kapsayan 1. firma grubunun üyelik faaliyetlerini tamamladık ve firmalara ait 4485 ürününü 

yedi ayrı dilde yayınladık.  

*2. proje grubu için ise Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuruyu tamamladık. 

 

Sanayi kuruluşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm üretebilmek amacıyla 

kurduğumuz "Sanayi Destek Merkezi - SADEM" çalışmalarına 2018 yılında da devam ettik. 

*2016 yılında oluşturduğumuz Hizmet Sağlayıcı Havuzumuza 2018 yılında yenilerini ilave ettik.  

*Ek olarak bu firmalarla üyelerimize fayda sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenledik ve 

firmaların talep ve ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdik.  

*SADEM kapsamında tüm üyelerimize fayda sağlayabilecek iki ortak satınalma faaliyeti gerçekleştirdik. 

 

Bununla birlikte, üyemiz sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal 

düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; 

*Yıl içerisinde ücretsiz 42 adet bilgilendirme toplantısı düzenledik.  
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*Ayrıca, Oda olarak SEVESO ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bugüne kadar birçok çalışmaya imza 

attık. Bu çalışmaları en son 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “Proses Emniyeti 

Sempozyumu ve Sergisi” ile taçlandırdık.  

 

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine yönelik çalışmalarımız 2018 yılında da devam etti. Bu doğrultuda;  

*Üyesi olduğumuz Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Ekibi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler 

çerçevesinde; 41 Ar-Ge Merkezi ve buna ek olarak 13 Ar-Ge merkezi olmaya aday firma ziyareti 

gerçekleştirdik. 

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

organize etmeye devam ettik.  

 

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

uluslararası etkinlikler gerçekleştirdik.   

*Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Belarus, Rusya ve Almanya’ya yapılan fuar ziyaretlerinde 

firmalar hem ikili iş görüşmeleri, hem Büyükelçilik ziyaretleri, hem de firma ziyareti ve organize sanayi 

bölgesi ziyaretleri yaptık. 

*İlimiz ihracatını arttırmak amacı ile “İhracat Destek Ofisimizi” açtık. 

 

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

Teknoloji Fuarı’nı bu yıl da TÜYAP’ın organizasyonu ile 31 Ekim – 3 Kasım tarihlerinde 

gerçekleştirdik. 

*Fuarımızı yurtdışı ve yurtiçinden 31.102 kişi ziyaret etti. 

*200 firmanın stantlı katılımı ile gerçekleşen fuarımızda eş zamanlı olarak az önce ifade ettiğim 

Savunma Sanayi İkili İş Görüşmeleri, Match4Industry Etkinliği ve Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) 

Buluşması’nı gerçekleştirdik. 

*Match4Industry etkinliğimize 93 yerli, 130 yabancı firma katılım sağladı. 17 farklı ülkenin katılımda 

bulunduğu Match4Industry Eşleştirme Etkinliği’nde 1064 adet iş görüşmesi gerçekleştirdik. 

 

2018 yılında da güçlü kamuoyu yaratma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarını ilgili 

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

*91 adet konuda oluşturduğumuz Oda görüşünü 161 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 23 adet dosyayı başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız 

ve Başbakan Yardımcımız olmak üzere ilgili Bakanlarımız ve bürokratlarımıza sunduk.  
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*Görüşlerimiz; Kocaeli’nin ulaşım ve lojistik sorunları, yeni demiryolu hatları ve OSB ve liman demiryolu 

bağlantıları, vergi gelirleri, gümrükler, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, mesleki eğitim ve nitelikli 

istihdam, ekonomi, finansman gibi konu başlıklarında idi. OSB’lere demiryolu bağlantıları ve ulaşım 

sorunları Oda girişimlerimiz neticesinde çözüm buldu. 

 

Ayrıca 2018 yılında değerli Bakanlarımızı ve vizyoner konuklarımızı sanayicilerimizle bir araya 

getirmeye devam ettik. 

*Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,  

*TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  

*ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN,  

*TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN,  

*İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin DALAN,  

*Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan GÜLDAĞ ve  

*AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian BERGER gibi önemli konukları ağırladık. 

 

Diğer taraftan yıl içerisinde iki ödül organizasyonumuz olan;  

*Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine; 28 firma, 

*Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül törenine ise; 126 firma başvuruda bulundu. 

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

dışında yeni iller dahil oldu. 

 

2018 yılında Odamız yatırım projeleri de devam etti.  

*“Restore Edilen Eski İzmit Evleri Konaklama İşletmeleri Olarak Tarihe Can Veriyor Projesi” kapsamında 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek Programı çerçevesinde ve İzmit Belediyesi’nin 

katkıları ile restore edilen Kapanca Sokak’taki üç katlı tarihi ahşap binayı tamamladık. 

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

güçlendirmek amacıyla; Oda hizmet kampüsümüz içinde yer alan sosyal binamızın yıl içerisinde yıkımını 

gerçekleştirerek, yeni binanın yapım çalışmalarını başlattık. Oda bütçemize katkı sağlayacak çok amaçlı 

binanın projelerini tamamladık. 

 

2018 yılının kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalarımız devam etti. 

*KSO Oda Orkestrasıyla “Yaza Veda” ve “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserleri 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 3 adet bölgesel etkinlik düzenledik.  

*Avrupa Günü kapsamında Osmangazi köprüsü ikinci defa bisikletle toplumun her kesiminden katılım 

ile geçtik. 
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Yıl içerisinde yine Meslek Komitelerimiz aktif çalışmaya devam ettiler.  

*36 Meslek Komitesinde toplam 324 toplantı yapıldı. 

*Meslek Komiteleri Müşterek Toplantılarını Nisan ayında 85 ve Ekim ayında 70 komite üyemizin 

katılımı ile gerçekleştirdik. 

*Toplantılarda, Kocaeli Sanayi Odası Strateji Belirleme konuları ele alındı.  

 

Tüm bu çalışmalarımız devam ederken, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacı ile; 

*Odamızda uygulanan kalite, çevre ve müşteri memnuniyet yönetim sistemlerini ve TOBB akreditasyon 

sistemini sürekli geliştirdik ve yaygınlaştırdık. 

 

Diğer taraftan, Odamızın bilişim altyapısını 2018 yılı içerisinde yazılım ve donanım olarak daha da 

güçlendirdik.  

*Hizmetlerimizi daha hızlı verebilmek amacı ile bazı hizmetlerimizde online uygulamalara ve elektronik 

belge yazılım sistemine geçtik. 

 

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm çalışanlarımıza, Üyelerimize, Meslek 

Komitelerimize, İhtisas Komisyonlarımıza, İl Yöneticilerimize, Milletvekillerimize, Bakanlarımıza ve 8. 

Dönem Meclisimizin siz değerli üyelerine teşekkür ederiz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Şimdi de TOBB olarak son 6 ayda yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

1) Kamu-özel sektör istişaresi başlığı altında yaptıklarımız: 

*İş yapma kolaylığı endeksinde 69’uncu sıradan 60’a çıktık. Hedef → 30’uncu sıraya yükselmek 

* Kısa Çalışma Ödeneğinde mevzuat değişti. İşçisinin maaşını ödemekte zorluk çekenlere, 3 ay boyunca 

işçilerin maaşı işsizlik fonundan ödeniyor. 

*SGK Primlerinde son 5 yıl düzenli ödeyen, son bir yıl aksatanlara, ödeyemedikleri borca 60 ay vade 

tanındı. 

*İşverenlere asgari ücret desteği 1 yıl uzatıldı. (biraz evvel değinmiştim.) 

*Kamu ile iş yapanlara Tasfiye ve Devir hakkı verildi. 

*Teknik iflas sorunu çözüldü. 

*Ticari alacak sigortası 1 Ocak 2019’dan itibaren devreye girdi. KOBİ’ler için alacağın yüzde 80’ine 

kadar binde 2 ödeyerek alacağınızı garanti altına alıyorsunuz. 

*Lisanslı depoculukta vergi desteği 

*Otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründe KDV, ÖTV indirimlerinin sağlandı. 
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*Birden çok bankaya borcu olanların kredileri yapılandırıldı. 

*Tarımsal krediler yapılandırıldı. 

*Konut kredilerinde faiz indirimine gidildi. Ama istediğimiz oranda olmadı. 

*KOBİ Değer Kredi paketi açıklandı. 

*32 sayılı Tebliğ ile bizi sıkıntıya sokan döviz sözleşmeleri ile ilgili sorun çözüldü. 

*İran, Suriye ve Libya ile yapılan ihracatlarda para bankaya yatırılınca ihracat kapatmaları yapılıyor. 

*Ticari araç kiralama yasağı kalktı. 

 

Bu başlık altındaki taleplerimiz ise: 

*İstihdamda SGK primlerini üç ay ödemeyelim. 

*Finansmanda KOBİ’lere pozitif ayrım yapılsın. 

*Eximbank yurtdışı alacak sigortasının yaygınlaştırılmasıyla daha fazla ihracat imkanı sağlasın. 

*Biriken KDV alacakları devlete olan ödemelerde mahsuplaşılsın ya da firmalara devlet tahvili verilsin. 

* Yüksek enflasyon döneminden kalma Peşin vergi kalksın. En azından iki taksit olsun. 

*Kamuyla İş Yapanlar için fiyat farkı kararnamesi çıkarılsın ve 

*Enerji, Tarım-ticarette yüzde 2 TRT payı kaldırılsın. 

*Tarım ve Hayvancılığa yönelik yüzde 50 faiz indirimli devlet sübvansiyonlu krediler yeniden başlatılsın.  

 

2) Finansmana erişim 

*Bankalar Birliği işbirliği ile 13 ilde, 7000 firmanın katıldığı ve 1400 ikili iş görüşmesinin yapıldğı 

toplantılar düzenledik. Şu ana kadar 65 ili bilgilendirdik. 

*Kredi Garanti Fonu payı yüzde 11,5’a çıkarıldı. 

 

3) Girişimcilik konusunda 

*30 ilde 9000 eğitim düzenledik. 

*KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek oluyoruz. 

 

4) Ekonomik diplomasi 

*CACCI (Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu) Genel Kurulu Türkiye’de yapıldı. Rifat 

Hisarcıklıoğlu Başkan Vekili oldu. 

*D8 Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı.   

*Balkan Odalar Birliği (ABC) Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı.   

 

5) Hizmetleri geliştirme ve dijitalleştirme 

*Odalarda Akademik Danışmanlık yeniden başlatıldı. 

*Yerel kalkınmaya destekler yapıldı. 

*Coğrafi işaretler alınıyor. Önemli olan ticarileştirilmesi. 

*Meclis üyelerine eğitimler 
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*Elektronik belge yönetim sistemi devreye alındı. 

*Menşe ve dolaşım belgeleri ile tır karneleri dijitalleşti 

*E-ticarette güven damgası vuruyoruz. Bakanlıkça bu görev TOBB’ne verildi. 

*TOBB-2B eşleştirme e-platformunu kurduk.  

*Gümrük kapılarının modernizasyonu sağlandı. 

*TOBB MEYBEM eğitimleri ve sınavları devam ediyor. 

*Firmalara Barkod veren GS1 Türkiye, GS1 Sistemi'nin Türkiye'deki tek temsilcisi ve uygulayıcısıdır. 

*Toprak Mahsulleri Ofisi işbirliği ile yeni projeler yapılıyor. 

* Türkiye’nin yerli otomobil projesinde TOBB görev alıyor. 

*81 ilde 81 okul yaptırıldı. 19 il kaldı. 

*KOSGEB yurtdışı programlarına TOBB devreye girdi. 

*TOBB YET-MER ile KOBİ danışmanları yetiştiriyoruz. AB Fonu ile gerçekleştiriyoruz. 

*TOBB ETU’da 132 bursiyerimiz var. 

*TOBB ETU dünyaya açılıyor. TOBB ETU USA kuruldu. 

*AB fonları ile Oda eşleştirme projesi devam ediyor. 

*İhracat Destek Ofisleri kuruldu. 

 

 

Sayın Üyeler, 

 

Son olarak; 

Odamızın en önemli sosyal sorumluluk projesi olan BİZİMKÖY Engelliler Üretim Merkezi’nin üretim 

alanlarına yeni ilave yatırımlarımızı 2017 yılında tamamlanmıştık. 

 

2018 yılında yemekhane bölümüne 600 m2’lik bir ilave yatırımımız oldu. 

 

Merkezin bugün itibariyle 125’i engelli olmak üzere 133 çalışanı var. 

 

Şimdi Halit Yılmaz tarafından derlenen ve bu akşam TRT’de yayınlanacak olan 

tanıtım videosunu hep birlikte izlemek üzere sözlerime son veriyor, 

Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.  

 


