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20 Ocak 2021, Yıllık Faaliyet Raporu  

Ayhan ZEYTİNOĞLU 

Sayın Meclis Üyeleri, 

Sayın Komite Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde 2020 yılı ile ilgili kısaca bir durum tespiti yapmak gerekirse; 

 

Küresel ekonominin gündemi, Çin’de başlayıp kısa sürede dünyaya yayılan Covid-19 salgını oldu.  

 

Pandemi nedeni ile azalan küresel talep ve zorunlu üretim kısıtlamaları dünya ticaret hacminde keskin 

düşüşlere yol açtı.  

 

Uluslararası ekonomi kurumlarınca, 2. Dünya Savaşından itibaren en yüksek küçülmenin yaşandığı dönem 

olarak görülüyor.  

 

Pandeminin ekonomik çöküntüye yol açmaması için tarihte benzeri görülmemiş mali teşvikler ve parasal 

genişleme politikaları uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor. 

 

Ülkemiz ise 2020 yılına İran, Irak, Suriye ve Libya odaklı jeopolitik gerilimlerin arttığı bir başlangıç yaptı.  

 

Diğer taraftan yıl içerisinde;  

*Karadeniz ve Doğu Akdeniz petrol arama çalışmaları,  

*Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtulması,  

*Kapalı Maraş’ın açılması ve  

*maalesef yıl içerisinde çok sık yaşadığımız sel, yangın ve deprem felaketleri gündemimizde yer alan başlıca 

konular oldu. 

 

Covid-19 salgını ise, ülkemizde mart ayında görülmeye başladı.  

 

Bu tarihten itibaren salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok kısıtlama getirildi. Bu kısıtlamalar; başta 

hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektörün tamamen kapanmasına ya da ekonomik faaliyetlerin 

yavaşlamasına neden oldu.  

 

Üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir dönem yaşadık.  

 

Krizin küresel olması nedeniyle, bu süreç özellikle ihracatçılarımızı da olumsuz etkiledi.  

 

Salgının ekonomide yaratacağı tahribatı gidermek için ise hızlı bir şekilde tedbirler uygulamaya koyuldu.  
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Türkiye, yılın ilk çeyreğinde hem Covid-19 vakalarının geç görülmesi, hem baz etkisi ile yüzde 4,5 büyüdü.  

 

Mart’ın ikinci yarısından itibaren çok sayıda işyerinin faaliyetlerini yavaşlatması ya da durdurması ile birlikte 

özellikle nisan ve mayıs ayları ekonominin büyük ölçüde yavaşlamasına neden oldu.  

 

Mayıs sonunda başlayan kredi hacmindeki genişleme, artan devlet destekleri ve hazirandaki normalleşme 

sürecinin etkisi ile ikinci çeyrekte ekonomideki daralma yüzde 9,9 ile sınırlı kaldı.  

 

Türkiye ekonomisi, salgın nedeniyle bir çeyrek ara verdiği büyüme performansına üçüncü çeyrekte geri 

döndü ve yüzde 6,7 büyüdü.  

 

Bu büyüme bize 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatma şansı sağladı. 

 

Ülkemizde ve tüm dünyada uygulanmaya başlanan Covid-19 aşısı ile pandeminin ekonomiye olan olumsuz 

etkilerinin azalacağını umuyoruz. 

 

Önümüzdeki süreçte, salgın nedeniyle, ekonomimizdeki daralmaya ve çeşitli ülkelerce uygulanan 

korumacılık önlemlerinin de artmasına rağmen, Türkiye’nin küresel değer ve tedarik zincirlerindeki rolünü 

daha da arttırmış olarak yoluna devam edeceğine inanıyoruz. 

 

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Oda olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yerel 

yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurduğumuz işbirlikleri ile üyelerimizin yıl boyunca yaşadıkları 

sorunlara bu zor süreçte 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;  

*Sanayi Dönüşümüne Liderlik Etmek,  

*Akıllı İhtisaslaşmış Birimler Oluşturmak,  

*Sanayi Kümeleri Oluşturmak,  

*Küresel Ticari Gelişmelere Uyum Sağlamak ve  

*KSO'nun Ulusal Marka Değerini Güçlendirmek idi. 

 

2020 yılında bu başlıklar altında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 
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Özetle yıl içerisindeki faaliyetlerimize bakarsak; 

 

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

değişiklikleri ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; 

*Bilgilendirme toplantılarını pandemi nedeni ile 2020 yılında sanal platforma taşıdık.  

*Çevrimiçi toplantı ve webinar modülleri satın alarak bilişim altyapımızı güçlendirdik. 

*Yıl içerisinde ücretsiz 49 adet bilgilendirme toplantısı ve webinar düzenledik. 

*Ayrıca; 2-3 Haziran 2020 tarihinde Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ve altyapı hazırlıkları 

tamamlanan “3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi”ni pandemi nedeni ile 5-6 Ekim 2021 tarihine 

erteledik. (2021 yılında 9-10 Şubat tarihinde Sanal ve Ekim ayında da fiziki sempozyumu yapacağız.) 

 

2020 yılında odaklandığımız konuların başında gelen mesleki eğitim ile ilgili; üyelerimizin ara eleman 

ihtiyaçlarını sağlamak için uygulamaya dönük projelerimize devam ettik.  

*81 ilde 81 Meslek Lisesi Projesi kapsamında TOBB ile MEB arasında yapılan protokol ile yönetiminde söz 

sahibi olduğumuz İzmit MTAL için Protokol Yürütme Kurulunu oluşturarak toplantılar organize ettik. Meslek 

Komitelerimizin de katkılarını alarak okul-sanayi işbirliğini geliştirmeye başladık. Bu arada okulumuzun 

kimya bölümündeki laboratuvarlarının yenilenmesi çalışmasını üstlendikleri için Henkel Kimya firmamıza 

teşekkür etmek istiyorum.  

*MARKA’dan destek aldığımız makina ve metal imalatı elemanı yetiştirme konusundaki "Metal Sektöründe 

İşgücü Geliştirme Projesi"ni 2020 yılında tamamladık. Proje kapsamında; okulun fiziki alt yapı eksikliğini 

iyileştirdik, iştirakçi firmaların yöneticileri ile kariyer günleri düzenledik ve uygun firmalara staj için 

yönlendirilmelerini sağladık. 

*TOBB MEYBEM işbirliği ile mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetleri gerçekleştirdik. Bu yıl 795 kişiye 

belge verdik. Türkiye 2.si olduk. (1. EBSO) (Pandemi nedeni ile çok fazla sayıda kurs açamadık.)  

(Geçen yıl → 3976 / Türkiye birincisi idik.) 

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

arada uygulanabildiği mesleki eğitim kursları açıyoruz. 2020 yılında bu kapsamda 9 ayrı firmanın 770 

çalışanına çeşitli meslek kollarında İŞKUR ve Milli Eğitim işbirliğinde kurslar açılmıştır. 

 

İkinci odaklandığımız konu olan Enerji Verimliliği ile ilgili; 

*AB finansmanı ile danışmanlık hizmeti vermeye başladık.  

*Yıl içerisinde bu konuda eğitim faaliyetlerini sürdürdük. 

*Odamızda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine ilişkin çalışmaları tamamlayarak belgemizi aldık. 

 

2019 yılında “Robotik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon” projemiz destek kapsamına alınmıştı. Bu 

proje ile robotik teknolojiler ve akıllı sistemler konusunda faaliyet gösteren firmaların kurumsal altyapılarını 

geliştirmeyi, inovasyon kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Seçilen firmalarla 2020 yılında çalıştaylar ve 

ihtiyaç analizleri çalışmalarını yürüttük. 
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Diğer taraftan; 2 yıldır yürüttüğümüz “Sanayiye Uzman Projesi” kapsamında sanayi işletmeleri ile emekli 

mühendisleri eşleştirmek ve mühendislerin kısmi zamanlı teknik danışmanlık yapmasını sağlamak amacı ile 

Kalkınma Ajansı desteği ile bir eşleştirme platformu oluşturduk. 2020 yılında söz konusu projenin altyapısını 

tamamladık ve uzman havuzunun önemli bir bölümünü oluşturduk. 

 

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine yönelik çalışmalarımız 2020 yılında da devam etti. Bu doğrultuda;  

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

çerçevesinde; firma ziyaretleri gerçekleştirdik. (Pandemi öncesi) 

*Ayrıca Ar-Ge destekleri konusunda üyelerimizin farkındalığını arttırabilmek için online seminerler 

düzenledik. 

 

Firmalarımızın ihracatını arttırmak ve yeni pazarlarla tanışmalarını sağlamak için düzenlediğimiz yurt dışı 

ziyaretlerimize pandemi nedeni ile ara verdik.  

*Odamız ve TÜBİTAK MARTEK organizasyonunda 8 - 17 Ocak arasında ABD  Las Vegas’da CES 2020 Fuarına 

katılım sağlandı. 

*Ülke tanıtım toplantılarımız ve gelenekselleşen Match4Industry Etkinliğimizi ise online platformlarda 

sürdürdük.  

*Bu kapsamda, Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde organize ettiğimiz Match4Industry ikili iş görüşmeleri 

etkinliğini B2match platformu üzerinden online yaptık. 164 Tük firma ve 100 yabancı firma olmak üzere 264 

firmanın katıldığı etkinlikte toplam 160 iş görüşmesi yapıldı. 

 

2020 yılında da güçlü kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarını ilgili 

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

*2020 yılında pandemi nedeni ile üye sanayi kuruluşlarımız hiç beklemedikleri birçok sorun ve problemle 

karşı karşıya kaldı. Üyelerimizden gelen söz konusu sorun ve talepleri TOBB ve ilgili mercilere vakit 

kaybetmeden ileterek çözmeye çalıştık.  

*190 adet konuda oluşturduğumuz Oda görüşlerini 255 kere ilgili bürokrat, kurum ve kuruluşla paylaştık. 

*Kısa çalışmadan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışacak kritik sektörlere, İstanbul-Kocaeli servis 

ulaşım kısıtlanmasından, gümrükteki bekleme sürelerine kadar birçok konuda ilettiğimiz sorunun takipçisi 

olduk. 

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

sorunlar ve çözüm önerilerini içeren görüş dosyalarımızı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili 

Bakanlarımız ve bürokratlarımıza sunduk. 

 

Diğer taraftan Sanayi Bakanlığımızın ilimizi pilot bölge seçmesi nedeniyle, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 

Gebze’de “Koronavirüs Tarama Test Merkezi”ni kurduk. Söz konusu tarama testleri ile sanayi 

kuruluşlarında üretimin sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağladık. 93.709 adet PCR ve 32.011 adet antikor 

testi yaptık. Tarama testlerine olan devlet desteğinin sonlandırılması sonrası Odamız iştiraki olan Yenilikçi 

OSGB ile üye sanayi kuruluşlarımıza tarama testlerini yapmaya devam ediyoruz.  
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Ayrıca 2020 yılında vizyoner konuklarımızı fiziki ya da online ortamda sanayicilerimizle bir araya 

getirmeye devam ettik. 

*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank 

*Sağlık Bakanı Sn. Dr. Fahrettin Koca 

*Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan 

*Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sn. Faruk Kaymakçı 

*AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Christian Berger 

*Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Sn. Nikolaus Meyer- Landrut 

*Kocaeli Valisi Sn. Hüseyin Aksoy 

*Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz 

*TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu   

*Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır 

*TOBB ETÜ Rektörü Sn. Güven Sak 

*Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sn. Oral Erdoğan  

*TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Sn. Adil Mardinoğlu 

*Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyyaz Ünal 

*Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Sn. Banu Müderrisoğlu   

*İKV Genel Sekreteri Sn. Çiğdem Nas ve 

*Ekonomist Doç. Dr. Sn. Şevket Sayılgan gibi önemli konukları ağırladık. 

 

Diğer taraftan yıl içerisinde iki ödül organizasyonumuz olan;  

*26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve 

*13. Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül törenlerini pandemi koşullarında hibrit olarak gerçekleştirdik.  

Şahabettin Bilgisu Çevre ödüllerinde 5 firmamız ve Sektörel Performans ödüllerinde ise 21 firmamız ödül 

almaya hak kazandı.   

 

2020 yılında Odamız yatırım projeleri de devam etti.  

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

amacıyla; Oda hizmet kampüsümüz içinde yer alan yeni Oda binasının inşaat çalışmalarını sürdürdük. Bu 

arada daha dün İzmit Belediyesi’nden Yapı Ruhsatımızı da aldık.  

 

2020 yılında da kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalarımız devam etti. 

*KSO Oda Orkestrasıyla “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreninde Oda Orkestrası Konseri” ve “Atatürk’ün 

Sevdiği Şarkılar” başlıklı iki adet online konser düzenledik. 

*Odamızın en önemli sosyal sorumluluk projesi olan BİZİMKÖY Engelliler Üretim Merkezi’ne destek olmaya 

devam ettik. 

*Başta eğitim kurumlarımız olmak üzere birçok sponsorluklarımız oldu. 
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*AB-Bilgi Merkezi, EuroDesk Temas Noktası marifetiyle toplumun her kesiminde Avrupa Birliği farkındalığını 

oluşturulmak için bölgesel etkinlikler düzenledik. (Pandemi Sonrası Dönemde AB - Türkiye Ekonomik ve 

Ticari ilişkileri Paneli, Karamürsel Plaj ve Deniz Temizliği Etkinliği) 

 

Yıl içerisinde Meslek Komitelerimiz online platformlarda aktif olarak çalışmaya devam ettiler.  

*Bu dönemde, Meslek Komiteleri toplantılarının sayıları ve katılım oranları arttı.  

*36 Meslek Komitesinde toplam 432 toplantı yapıldı. 

*Mayıs ayında, müşterek meslek komitesi toplantımızı; 134 komite üyemizin katılımı ve Sağlık Bakanı Dr. 

Sn. Fahrettin Koca, TOBB Başkanı Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Rektörü Sn. Güven Sak  ve  Prof. Dr. 

Sn. Adil Mardinoğlu’nun teşrifleri ile gerçekleştirdik.  

*2. yapmamız gereken Meslek Komitesi Toplantımızı da geçtiğimiz hafta sonu geniş bir katılım ile 

gerçekleştirdik. Sizlerle SWOT çalışmamızı revize ettik.  

 

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. 

*Odamızda COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi altyapılarını kurarak 

belgelendirdik.  

*Sıfır Atık Belgemizi aldık. 

*TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yapılan geliştirme ziyaretini de başarı ile tamamladık.  

 

Diğer taraftan, Odamızın bilişim altyapısını 2020 yılı içerisinde yazılım ve donanım olarak daha da 

güçlendirdik.  

*Özellikle pandemi nedeni ile çevrimiçi toplantı ve webinar modülleri satın alarak bilişim altyapımızı 

geliştirdik.  

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

 

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan siz değerli Meclis Üyelerimize, Meslek Komitelerimize, 

İhtisas Komisyonlarımıza, İl Yöneticilerimize, Milletvekillerimize, Bakanlarımıza ve tüm çalışanlarımıza 

teşekkür ederiz. 

 

Sözlerime burada son verirken şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri 

saygıyla selamlıyorum.  


