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22 Ocak 2020, Yıllık Faaliyet Raporu  

Ayhan ZEYTİNOĞLU 

Sayın Meclis Üyeleri, 

Sayın Komite Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

2020 yılına girdiğimiz bu günlerde kısaca bir durum tespiti yapmak gerekirse; 

 

Artan jeopolitik riskler ile ticaret savaşları geçtiğimiz yıl boyunca gündemini korudu. 

 

Dünya ekonomisindeki durgunluk beklentileri, alınan tedbirlerle, kısmen ortadan kalktı. 

 

2019 yılında küresel ekonomiye baktığımızda; 

*ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son veriler olumlu tablo çizdi ve resesyon beklentisi ABD’nin gündeminden çıktı. 

*Resesyon, Avrupa için tehdit olmaya devam etti. 

*Çin’deki büyüme performansı azalarak da olsa devam etti. 

*Japonya durgunlukla mücadelesini sürdürdü. 

*Brexit sürecindeki belirsizlik ise, İngiltere’de Boris Johnson’ın tek başına iktidara gelmesiyle nispeten azaldı. 

 

Dünyada bu gelişmeler devam ederken, ülkemiz ekonomisinde bazı alanlarda toparlanma, bazı alanlarda düşüş 

yaşandı. 

*Enflasyon, faiz oranları ve cari dengede olumlu performans sergilerken; 

*İşsizlik, bütçe dengesi ve büyümede nispeten olumsuz bir yıl geçirdik. 

 

Ekonomimiz 2019 yılının ilk iki çeyreğinde küçüldü; üçüncü çeyrekte zayıf bir büyüme performansı sergiledi.  

 

Yılın son çeyreğinde ise yüzde 5 civarında büyüme beklentimize rağmen yılı ancak yüzde 1’in altında zayıf bir büyüme 

oranı ile kapatacağımızı düşünüyoruz. 

 

Tüm bu gelişmeler devam ederken, KSO olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yerel yönetimler, kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla kurduğumuz işbirlikleri ile firmalarımızın yıl boyunca yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeye 

ve projeler geliştirmeye devam ettik.  

 

Önümüzdeki dönemde de Kocaeli sanayini hak ettiği konuma taşımak noktasında bu desteklerimizi sürdürmeye 

devam edeceğiz. 

 

 

Sayın Üyeler, 

 

Bildiğiniz üzere, Odamızın 2019-2022 dönemi Ana Stratejik hedeflerimiz;  

1.Sanayi Dönüşümüne Liderlik Etmek,  

2.Akıllı İhtisaslaşmış Birimler Oluşturmak,  

3.Sanayi Kümeleri Oluşturmak,  
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4.Küresel Ticari Gelişmelere Uyum Sağlamak ve  

5.KSO'nun Ulusal Marka Değerini Güçlendirmek idi. 

 

2019 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 2019 yılında savunma sanayinde 

yerlileştirme, mesleki eğitim-nitelikli istihdam, enerji verimliliği ve bölgemizin ticaret hacmini artırmaya yönelik 

birçok yeni proje ve çalışmaya imza attık. 

 

 

Özetle yıl içerisindeki faaliyetlerimize bakarsak; 

 

Üyemiz sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile 

ilgili bilgiye erişimi konusunda; 

*Yıl içerisinde ücretsiz 40 adet bilgilendirme toplantısı düzenledik.  

*Ayrıca; 9-10 Nisan tarihlerinde Oda olarak SEVESO ve iş sağlığı ve güvenliği konularında “Proses Emniyeti 

Sempozyumu ve Sergisi”nin ikincisini gerçekleştirdik. İki gün boyunca yaklaşık 1.600 katılımcı izledi. (28 sunum, 70 

stant, 48 kurum/firma destekleyen) 

 

 

2019 yılında odaklandığımız konuların başında gelen mesleki eğitim ile ilgili; üyelerimizin ara eleman ihtiyaçlarını 

sağlamak için uygulamaya dönük projelerimize devam ettik.  

*MARKA’dan destek aldığımız "Metal Sektöründe İşgücü Geliştirme Projesi"nde makina ve metal imalatı elemanı 

yetiştirme konusunda uygulamalı staj çalışmaları ile firmalarımızın istihdam taleplerini karşılamaya başladık. 26 

öğrencimiz 8 firmada staj yapıyorlar. 

*81 ilde 81 Meslek Lisesi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile İzmit Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nin yönetiminde Oda olarak söz sahibi olduk. Meslek Komitelerimizin de katkılarını alarak okul-sanayi 

işbirliğini geliştirmeye başladık. 2020 yılında destek olacağımız okul sayısını artırmayı hedefliyoruz. 

*TOBB MEYBEM işbirliği ile mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetleri gerçekleştirdik. Bu güne kadar 3976 kişiye 

belge verdik. Türkiye birincisi olduk.  

*Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında teorik ve pratik eğitimlerin bir arada 

uygulanabildiği mesleki eğitim kursları açıyoruz. 2019 yılında bu kapsamda 7 ayrı firmanın 615 çalışanına çeşitli 

meslek kollarında İŞKUR ve Milli Eğitim işbirliğinde kurslar açılmıştır. 

 

 

Diğer taraftan; “Sanayiye Uzman” isimli projemiz, MARKA desteği almaya hak kazandı.  

*Bu destek ile sanayi işletmeleriyle emekli mühendisleri eşleştirmek ve bu mühendislerin kısmi zamanlı teknik 

danışmanlık yapmasını sağlamak amacı ile bir eşleştirme platformu oluşturduk. 
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İkinci odaklandığımız konu olan Enerji Verimliliği ile ilgili; 

*AB finansmanı ile danışmanlık hizmeti vermeye başladık.  

*Yıl içerisinde bu konuda eğitimler, bilgilendirme toplantıları düzenledik. Üyemiz 20 KOBİ’ye ücretsiz enerji etüdü 

yaptık. 

 

 

2019 yılında firmalarımızın savunma sanayi pazarına açılmasını sağlama hedefiyle ikili iş görüşmelerimiz ve saha 

ziyaretlerimiz artarak devam etti.  

*SANTEK Fuarı ile eş zamanlı olarak organize ettiğimiz “Tedarikçi Görüşmeleri”nde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 

Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü; Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, İşbir 

Elektrik, Makina ve Kimya Endüstrisi, SAHA-İstanbul Derneği”nin üst düzey satın alma ekipleri, tedarikçi adayı 

firmalarımızı bir araya getirdik. 540 iş görüşmesi yapıldı.  

*Savunma Sanayi Başkanlığı ve Vakıf şirketlerinin katılımı ile potansiyel tedarikçi firmaların kabiliyetlerini  yerine 

görmek amacı ile saha ziyaretleri gerçekleştirdik. 

*Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yerlileştirilmesi planlanan ekipmanları üretebilmek için 2019 yılında Odamız 

önderliğinde 60 üyemizin ve Odamızın ortaklığı ile “Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi”nin kurulumunu tamamladık.  

 

 

Ayrıca; kümelenme çalışmalarımız kapsamında; 

*2019 yılında alt yapısını oluşturduğumuz “Robotik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon” konusunda yaptığımız 

Ur-Ge proje başvurusu Bakanlık tarafından destek almaya hak kazandı. 

 

 

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine yönelik çalışmalarımız 2019 yılında da devam etti. Bu doğrultuda;  

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

37 firma ziyareti gerçekleştirdik. 

*Ar-Ge Merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak için 2 sektörde ortak toplantı yaptık. (ilaç ve kimya)  

*Üniversite ve araştırma kurumlarımızın laboratuvar olanaklarını tanıtmak için firmalarımızla teknik geziler 

düzenledik. (gıda ve ilaç) 

  

 

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

kapsamında çalışmalarımız devam etti. 

*304 firmayı kapsayan 2. firma grubunun üyelik işlemleri yürütüldü. 

 

 

Firmalarımızın ihracatını arttırmak ve yeni pazarlarla tanışmalarını sağlamak için uluslararası etkinliklere devam 

ettik. 

*İspanya,  Bulgaristan, Lüksemburg, Almanya ve İtalya’ya yapılan fuar ziyaretlerinde firmalar hem ikili iş görüşmeleri, 

hem Büyükelçilik ziyaretleri, hem de firma ziyaretleri yaptık.  

*Ayrıca; İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi’ni ve Almanya Schengen Vizesi için iDATA 

Kocaeli Mobil Başvuru Ofisi’ni Odamızda açtık.  
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Bölgemizin ticari hayatına büyük katkı veren ve altıncısını düzenlediğimiz Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji 

Fuarı’nı bu yıl da TÜYAP’ın organizasyonu ile 6-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdik. 

*Fuarımızı yurtdışı ve yurtiçinden 34 bin 256 kişi ziyaret etti. 

*Fuar kapsamında hazırlanan Match4Industry B2B Eşleştirme Etkinliği ile İngiltere, Rusya, Uganda, Bosna Hersek, 

Bulgaristan, Kosova, Libya Arap Cemahiriyesi, Nijerya, Yunanistan, Küba, Tunus, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, 

Litvanya, Sırbistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen 122 firma ve 140 yabancı iş insanı ile yapılan 900 adet 

görüşme sonucu ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş bağlantıları kurulmasını sağladık. 

 

 

2019 yılında da güçlü kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarını ilgili merciler 

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

*135 adet konuda oluşturduğumuz Oda görüşünü 160 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 10 adet dosyayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Bakanlarımız ve 

bürokratlarımıza sunduk. 

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

vergi gelirleri, gümrükler, enerji, mesleki eğitim ve nitelikli istihdam, ekonomi, finansman gibi konu başlıklarında idi.  

 

 

Ayrıca 2019 yılında vizyoner konuklarımızı sanayicilerimizle bir araya getirmeye devam ettik. 

*Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü,  

*Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 

*Ticaret Bakanı, 

*Merkez Bankası Eski Başkanı, 

*KBB Başkanı, 

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 

*Kocaeli Valisi, 

*TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü – Eski Büyükelçi, 

*Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, 

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü, 

*Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı,  

*Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı, 

*TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı,  

*İTÜ Nükleer Araştırma Anabilim Dalı Başkanı, 

*Piri Reis Üniversitesi Rektörü, 

*Ticaret Bakan Yardımcısı ve  

*TOBB Başkanı gibi önemli konukları ağırladık. 

 

 

Diğer taraftan yıl içerisinde iki ödül organizasyonumuz olan;  

*25. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine; 25 firma, 

*12. Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül törenine ise; 117 firma başvuruda bulundu. 

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

dahil oldu. 
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2019 yılında Odamız yatırım projeleri de devam etti.  

*Tarihi Kapanca Sokak Evleri 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, butik 

otel olarak restorasyonunu tamamladık. 

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

Oda hizmet kampüsümüz içinde yer alan ve önceki yıl yıkımı gerçekleştirilen sosyal binamızın yerine yeni binanın 

yapılması için inşaat çalışmalarını başlattık.  

 

 

2019 yılında da kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalarımız devam etti. 

*KSO Oda Orkestrasıyla “Kocaeli Sanayi Odası 30.Yıl Konseri”, “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 bölgesel etkinlikler düzenledik. (Osmangazi Köprüsü Bisiklet Geçişi, İklim Değişikliği Semineri, AB 

Bilim Karavanı) 

 

 

Yıl içerisinde yine Meslek Komitelerimiz aktif çalışmaya devam ettiler.  

*36 Meslek Komitesinde toplam 432 toplantı yapıldı. 

*Meslek Komiteleri Müşterek Toplantılarını Nisan ayında 75, Kasım ayında 76 komite üyemizin katılımı ile 

gerçekleştirdik. 

 

 

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 2019 yılı içerisinde yazılım ve donanım olarak daha da güçlendirdik.  

*Hizmetlerimizi daha hızlı verebilmek amacı ile bazı hizmetlerimizde online uygulamalara 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. 

 

Sözlerime burada son verirken şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.  

 


