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Ayhan ZEYTİNOĞLU, 19 Ocak 2022 

Ocak Meclis Toplantısı (Yıllık Faaliyet Sunumu) 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri,  

Değerli Meslek Komitesi Başkanları,  

Değerli Katılımcılar, 

 

 

2021 yılı ihracatta rekor artışların yaşandığı bir yıl oldu.  

 

Aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte güçlü talep artışı, küresel talepte yaşanan hızlı toparlanma, küresel 

ekonomi için arz-talep dengesizliklerini de beraberinde getirdi.  

 

Bu dönemde, lojistik maliyetleri hızla yükseldi.  

 

Ayrıca enerji fiyatları, temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında da şiddetli artışlar yaşandı.  

 

Türkiye ekonomisi ise 2020 yılı ikinci yarısından itibaren toparlanmaya başladı. 

 

2021 yılı ilk çeyreğinde, dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen → yüzde 7,2 büyüme kaydetti.     

(OECD ülkeleri arasında ilk çeyrekte en fazla büyüyen ülke) 

 

İkinci çeyrekte gerçekleşen → yüzde 21,7’lik rekor büyümede de; üretim, imalat sanayi ve ihracatın güçlü 

katkısı ile birlikte geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen çift haneli küçülmenin yarattığı baz etkisi etkili 

oldu.  

 

Yılın üçüncü çeyreğinde ise salgın kısıtlamalarının kaldırılması ve dış talebin verdiği önemli katkıyla yıllık 

yüzde 7,4 büyüme kaydedildi.  

 

Türkiye’nin büyümesine en büyük katkıyı veren ihracatta;  

*gemi hat kısıtlamaları,  

*konteyner bulunamama sorunları,  

*çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve 

*emtia fiyatlarındaki artışlara rağmen, 2021 yılında rekorlara koşuldu.  

 

Ülkemizin ihracatında son on iki aylık döneme baktığımızda on bir tane rekor seviyeye ulaşıldığını 

görüyoruz.  
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İhracatımızdaki bu sıçramada, rekabetçi kur ve Çin’deki maliyetlerin artmasıyla birlikte, Avrupa Birliği’ne 

olan coğrafi yakınlığımızın avantajları etkili oldu. 

 

Diğer taraftan; iklim değişikliğinin etkileri de, son yıllarda hem küresel ölçekte hem de ülkemizde güçlü bir 

şekilde etkisini gösterdi.  

 

Özellikle bu yıl yaz aylarında gerçekleşen orman yangınları ve Karadeniz’deki sel ve taşkın felaketleri de 

durumun ciddiyetini ortaya koydu.  

 

Bu nedenle, ülkemiz için bu yılın en ümit verici gelişmelerinden biri, Paris İklim Anlaşmasının TBMM’de 

onaylanması ve 2053 için iklim nötr olma hedefinin kabul edilmesi oldu.  

 

Böylece, sınırda karbon düzenlemesi gibi yeni kriterlere, sektörlerimizin hızla uyum sağlamaları, gelecek 

yılın başlıca öncelikleri haline geldi. 

 

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

yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurduğumuz işbirlikleri ile projeler geliştirmeye ve faaliyetler 

gerçekleştirmeye 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. 

 

2021 yılında bu başlıklar altında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 

 

Özetle yıl içerisindeki faaliyetlerimize bakarsak; 

 

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

değişiklikleri ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; 

*bilgilendirme toplantılarımızı ve eğitimlerimizi sanal ortamda sürdürdük. 
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*yıl içerisinde ücretsiz 53 adet bilgilendirme toplantısı ve webinar düzenledik. 

*Ayrıca; Kimya ve Sürdürülebilirlik” ve “Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri” konularını 9-10 Şubat 

tarihinde düzenlediğimiz Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu’nda ele aldık. 

 

2021 yılında odaklandığımız konuların başında gelen mesleki eğitim ile ilgili; üyelerimizin ara eleman 

ihtiyaçlarını sağlamak için uygulamaya dönük projelerimize devam ettik.  

*81 ilde 81 Okul Projesi kapsamında söz sahibi olduğumuz İzmit MTAL için Protokol Yürütme Kurulu 

toplantılarını sürdürdük.  

*Meslek Liseleri ile sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesi ve her iki taraf içinde çalışır modeller 

kurulması ile ilgili işbirliği çalışmaları yürüttük. Bu kapsamda Gebze Güzeller OSB Özel Meslek Lisesi ile 

işbirliği çalışmalarımızı başlattık. KOBİ OSB (Tavşancıl Marshall Boya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve 

Gölcük Şehit Volkan Kantürk Meslek Liseleri ile de bu çalışmalarımızı genişletmeyi planlıyoruz. 

*Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı’na 

Doğu Marmara Bölgesinde Geleceğin Mesleklerine Uyumluluk isimli proje ile başvuruda bulunduk. 

*TOBB MEYBEM işbirliği ile mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetleri gerçekleştirdik. Bu yıl 260 kişiye 

belge verdik.  

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

bir arada uygulanabildiği mesleki eğitim kursları açıyoruz. 2021 yılında bu kapsamda 3597 kişiye çeşitli 

meslek kollarında İŞKUR ve Milli Eğitim işbirliğinde kurslar açıldı. 

*USTAM Projesi ve KOSODES - Kocaeli Sosyal Destek Merkezi Projesi’ndeki ortaklıklarımız çerçevesinde 

üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. 

 

İkinci odaklandığımız konu olan Enerji Verimliliği ile ilgili; 

*yıl içerisinde eğitim faaliyetlerini sürdürdük. 

*Yaygınlaştırma seminerini gerçekleştirerek projeyi nihayetlendirdik. 

 

İhracat Destek Birimi ile; 

*ilimiz ihracat miktarının arttırılması ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesi amacı ile bilgilendirme 

günleri ve eğitimler düzenledik.  

*Ayrıca ABİGEM işbirliği ile İhracat Destek Kampı organize ederek, firmaların ihracatta var olan 

başarılarının arttırılmasına ve ihracatçı olmayan firmaların ihracata başlamalarına destek olduk. 

 

Diğer taraftan; Sanayiye Uzman Projesi kapsamında sanayi işletmeleri ile emekli mühendisleri eşleştirmek 

ve mühendislerin kısmi zamanlı teknik danışmanlık yapmasını sağlamak amacı ile bir eşleştirme platformu 

kurduk. 2021 yılında Uzman Havuzunun önemli bir bölümünü oluşturarak işletme taleplerini almaya 

başladık.  

 

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine yönelik çalışmalarımız 2021 yılında da devam etti. Bu doğrultuda;  

*üyelerimizin laboratuvar altyapıları ve kabiliyetleri konularında bilgi sahibi olmaları için etkinlikler, 

*Ar-Ge destekleri konusunda üyelerimizin farkındalığını arttırabilmek için online seminerler düzenledik. 
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Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nı 8-10 Aralık tarihlerinde SANTEK Dijital adı 

ile sanal olarak gerçekleştirdik. 

*90 sanayi kuruluşu, 60 Teknopark firmasının yanı sıra kurum-kuruluş ve STK’larla birlikte toplamda 167 

katılımcı ile düzenledik. 

*Global piyasa altyapısı ile daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla gerçekleştirdiğimiz fuarımıza 15 

binin üzerinde ziyaret yapıldı. 

 

2021 yılında firmalarımızın savunma sanayi pazarına açılmasını sağlama hedefiyle ikili iş görüşmelerimize 

ve saha ziyaretlerimize devam ettik.  

*8-9 Aralık tarihlerinde SANTEK Dijital Fuarı ile eş zamanlı olarak organize ettiğimiz “Savunma Sanayi 

Kocaeli Buluşması”nda Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, ROKETSAN, 

HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TUSAŞ, STM, İŞBİR Elektrik ve FNSS yer aldı. 200’ün 

üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı. 

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

yerine görmek amacı ile 44 adet saha ziyareti gerçekleştirdik. 

 

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

ziyaretlerimize pandemi nedeni ile ara verdik.  

*Ülke tanıtım toplantılarımız ve gelenekselleşen Match4Industry Etkinliğimizi ise online platformlarda 

sürdürdük.  

*ABİGEM işbirliğinde organize ettiğimiz Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliğini 8-9 Aralık tarihinde 

online olarak yaptık. SANTEK Dijital Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlediğimiz etkinliğe 200 katılımcı iştirak 

etti ve 205 iş görüşmesi yapıldı. 

 

2021 yılında da güçlü kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarını ilgili 

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

*99 konuda oluşturduğumuz Oda görüşlerimizi ilgili bürokrat, kurum ve kuruluşla paylaştık. 

*Bu görüşlerimizi sistematik bir yaklaşımla da takip ediyoruz. 

 

Ayrıca 2021 yılında vizyoner konuklarımızı fiziki ya da sanal ortamda sanayicilerimizle bir araya 

getirmeye devam ettik. 

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, 

*Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Oral Erdoğan,  

*İSU Genel Müdürü Sn. Ali Sağlık,  

*Systemcapital.com Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Süreyya Ciliv, 

*Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Haluk Görgün, 

*İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Sn. Dr. Pınar Artıran, 

*TOGG CEO’su Sn. Mehmet Gürcan Karakaş,   

*Dünya Gazetesi Teknoloji Yazarı Sn. Ussal Şahbaz, 

*Trendyol Grubu Kurumsal İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sn. Ozan Acar, 
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*Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu, 

*Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, 

*AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut,  

*Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sn. Bülent Özcan, 

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır, 

*Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Sayın Bensu Özenç, 

*TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Simone Kaslowski, 

*İKV Başkan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, 

*TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü ve Türk Ticaret Merkezi Direktörü Sn. Noyan Ciritoğlu, 

*Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz,  

*Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Tahir Büyükakın,  

*TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu,  

*TÜBİTAK-TÜSSİDE Teknoloji Stratejiler ve Dijital İş Modelleri Odak Alan Lideri Sn. Sertaç Yerlikaya, 

*TEPAV Kurucu Direktörü Sn. Güven Sak, 

*TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 

*İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,   

*Savunma Sanayi Başkanı Sn. Prof. Dr. İsmail Demir,  

*Borsa İstanbul Genel Müdürü Sn. Korkmaz Ergun, 

*Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş, 

gibi önemli konukları ağırladık. 

 

Diğer taraftan yıl içerisinde iki ödül organizasyonumuz olan;  

*27. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve 

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

Şahabettin Bilgisu Çevre ödüllerinde 6 firmamız ve Sektörel Performans ödüllerinde ise 24 firmamız ödül 

almaya hak kazandı.   

 

2021 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.  

 

2021 yılında da kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalarımız devam etti. 

*KSO Oda Orkestrasıyla “Yaza Veda” ve “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” başlıklı iki adet hibrit konser 

düzenledik. 

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

devam ettik. 

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

oluşturmak için bölgesel etkinlikler düzenledik. (Avrupa Birliği ve Türkiye'de Su Farkındalığı ve Verimliliği 

Paneli, Sanayinin Geleceği AB Yeşil Mutabakatı, 5. Bisiklet ile Körfez Geçişi, AB Türkiye Gençlik İklim 

Forumu, Kadın Hakları Paneli) 
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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. 

*Nisan ayında, meslek komitesi müşterek toplantımızı; 76 komite üyemizin ve Dünya Gazetesi Teknoloji 

Yazarı Sn. Ussal Şahbaz ve Trendyol Grubu Kurumsal  İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sn. Ozan Acar’ın 

katılımı ile gerçekleştirdik.  

*Kasım ayındaki toplantımızı ise 64 komite üyemizin ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Sn. 

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun 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. 

*TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 13 başlıkta geçirilen denetimi başarı ile tamamladık. Denetim 

sonucunda puanımızı yükselterek “A Sınıfı-Mükemmel Oda” kategorimizi koruduk.  

 

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

İhtisas Komisyonlarımıza, üyelerimize, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 

 

Sözlerime burada son verirken şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  

 


