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Sayın Meslek Komitesi Üyeleri, 

 

Öncelikle bu yılın ilk Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı’na hoşgeldiniz. 

 

Yılda iki kez yaptığımız ortak toplantımızın 8. dönem 9.  toplantısınıyapıyoruz. 

 

Buradan aldığımız geri dönüşler ile iş programlarımızı şekillendiriyor, hedeflerimizi tespit ediyoruz. 

 

Bu sebeple ortak toplantıları çok önemsiyoruz. 

 

Şimdi sizlerden aldığımız geri bildirimlerle bu 4 yılda neler yaptık kısaca aktarmak istiyorum. 

 

12 Bakanımızı ve 62 bürokrat ve vizyoner konuşmacımızı fiziki ya da sanal ortamda 

sanayicilerimizle bir araya getirerek sorunlarını birebir aktarma fırsatı yarattık. 

 

515 adet görüşü ilgili mercilere ilettik. 

Sizlerin sorunlarını çözmek için oluşturduğumuz Oda görüşlerimizi; Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız 

başta olmak üzere bürokrat, kurum ve kuruluşlarla paylaştık.(Pandemi sürecinde 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.) 

 

Sanayi Bakanlığımızın ilimizi pilot bölge seçmesi nedeniyle, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Gebze’de 

“Koronavirüs Tarama Test Merkezi”ni kurarak işletmelerde taramalar yaptık. 

 

185adet ücretsiz seminer ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. 

*Pandemi nedeni ile hiç ara vermeden sanal ortamda sürdürdük. Toplantı ve katılımcı sayılarımız ciddi 

oranda arttı.  

*Yeşil Mutabakat, karbon ve su ayak izi kapsamında 15 adet eğitimi ve birçok bilgilendirme toplantısını 

ücretsizdüzenledik. 

 

Proses Emniyetini Sempozyumu ve Sergisi’ni 2018 ve 2019 yıllarında fiziki, 2021 yılında ise 

sanal ortamda sürdürdük.  

İlgili Bakanlık, kurum ve kuruluş, STK, üniversite ve firmalar tarafından desteklenen etkinlik ile geniş 

kitlelere ulaştık. (2018 → 1.400 kişi, 2019 → 1.600 kişi, 2021 → 2.000 kişi) 

Bu yıl da 3.sünü 10-11 Mayıs tarihinde Bilişim Vadisi’nde uluslararası formatta düzenleyeceğiz. 

 

Sizlerin mesleki eğitim ve istihdam sorunlarına çözümler üretmeye devam ettik. 

*81 ilde 81 Meslek Lisesi Projesi- İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  
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Bu okulun yönetiminde söz sahibiyiz.Meslek Komitelerimizin destekleri ile bu okulu geliştiriyoruz. 

Protokol kapsamında en başarılı 10 öğrencimize burs vermeye başladık.  

Ayrıca okulumuzda 116 öğrencimiz verilen yemek hizmetinden maddi imkansızlıklar sebebi ile ücretsiz olarak 

faydalandırılıyor. Dönemlik 700 TL olan bu yemek ücreti konusunda destek olmak isteyen üyelerimizden desteklerini 

bekliyoruz.  

*Uzunçiftlik MYO - Makine Montaj Elemanı yetiştirme konusunda istihdam garantili MARKA destekli 

projemizitamamladık. 

*TOBB MEYBEM işbirliği ile 6230 kişiye mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmeti verdik. 

*Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında 5217 kişiye kurs açtık. 

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

kurulması ile ilgili işbirliği çalışmaları yürüttük. 

*Komite üyelerimiz ile Meslek Liselerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. (İzmit MTAL, Adem Ceylan MTAL vb.)  

*USTAM Projesi, KOSODES Projesi ve Kadın Eli Projesi’ndeki ortaklıklarımız çerçevesinde üzerimize düşen 

görevleri yerine getirdik. 

  

İkinci odaklandığımız konu olan Enerji Verimliliği ile ilgili olarak; 

*AB fonu ile 20 firmamıza enerji ön etüdünüyaptık.  

*Farkındalığı arttırmak için eğitimler ve seminerler düzenledik. 

 

Sanayiye Uzman (Mühendisler Emekli Olmaz) Projesini başlattık. 

*MARKA’dan aldığımız destek ile emekli ve deneyimli mühendisler ile sanayicilerin eşleşebileceği bir 

platform oluşturduk. 

 

Kümelenme konusunda somut sonuçlar elde ettik. 

*Savunma Sanayi Yerlileşme Projemiz → 64 firma ziyaretive toplam 1390 iş görüşmesi  

*Savunma sanayine danışmanlık 

*SANTEK’tesavunma sanayinin geniş katılımı, İl Buluşması Etkinliği ve Sektörel Bilgilendirme Toplantıları 

(Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve tüm vakıf şirketleri ile)  

*Kocaeli Savunma Sanayi şirketini çoğunuzun ortaklığı ile kurarak savunma kümesi oluşturduk. 

*Ticaret Bakanlığı destekli “Robotik Teknolojileri Kümesi”için Ur-Ge projesini başlattık. 

 

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek için; 

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

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

düzenledik. (gıda, çevre, kimya ve ilaç) 

 

 

Firmalarımızı 12 adet yurtdışı fuarave heyet ziyaretine götürdük. 

(Belarus, Bosna Hersek, ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan, İspanya,  Lüksemburg) 
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*ABİGEM işbirliğinde organize ettiğimiz Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliğinde; 

2018 → 1.064 iş görüşmesi 

2019 → 900 iş görüşmesi 

2020 → 160 iş görüşmesi (online) 

2021 → 205 iş görüşmesi 

*Odamızda 25 adet yabancı heyet ağırladık. 

*Global Piyasa ile 554 firmalık iki grubu, e-ticaret platformuna taşıdık. 

*Odamızda “İhracat Destek Ofisi”ni açtık. 

 

Gelenekselleşen organizasyonlarımız var biliyorsunuz. Bu organizasyonlarımızı pandemi 

de bile ara vermeden hibrit olarak gerçekleştirdik. 

*Türkiye’de ilk ve bu formattaki tek organizasyon olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ni 27 yıldır aralıksız 

organize ediyoruz.(tüm Türkiye’ye açık) 

28. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için şuan başvuruları almaya devam ediyoruz. 15 Nisan’a kadar başvurularınızı 

bekliyoruz. 

*Sektörel Performans Ödül Organizasyonu 13 yıldır yine aralıksız bir şekilde düzenleyerek başarılı 

firmalarımızı ödüllendiriyoruz. (Marmara Bölgesi’ne açık) 

*İlkini 2013 yılında düzenlediğimiz, ilginin giderek arttığı ve artık yönünü savunma sanayine döndüğü 

Sanayi ve Teknoloji Fuarı’mıza; 

2018 → 31.102 ziyaret  

2019 → 34.256 ziyaret 

2021 → 15.000’in üzerinde ziyaret (online) yapıldı. 

 

Meslek Komitelerimiz fiziki ve online platformlarda aktif olarak çalışmaya devam ettiler.  

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

 

Odamızın en önemli sosyal sorumluluk projesi olan BİZİMKÖY Engelliler Üretim 

Merkezi’ne destek olmaya devam ettik. 

 

Topluma yönelik çalışmalarımız ile KSO’nun tanınırlığını yükseltmeye çalıştık. 

*KSO Oda Orkestrasıyla her yıl geleneksel konserlerimizi ara vermeden hibrit olarak düzenledik.  

*Bisikletle Osmangazi Köprüsünü, her yıl Avrupa Günü kutlamaları etkinlikleri kapsamında geçiyoruz. 

*Bünyemizde faaliyet gösteren AB-Bilgi Merkezi veEuroDesk Temas Noktası ileAB farkındalığını oluşturmak 

için etkinlikler düzenledik.   

 

 

 

Bütçe gelirlerimizi kademeli olarak her sene büyüttük.  

*Yeni üye kazanımı ve yeni hizmetleri devreye soktuk. 
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*2018 bütçemiz → 13,8 milyon TL 

*2019 bütçemiz → 16,5 milyon TL 

*2020 bütçemiz → 17,5 milyon TL 

*2021 bütçemiz → 21 milyon TL 

*2022 bütçemiz → 30 milyon TL 

 

Oda mekanlarımızı yenilemek için adımlar attık. 

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

amacıyla; Oda hizmet kampüsümüz içinde yer alan yeni Oda binasının inşaat çalışmalarını sizlerin de 

katkıları ile sürdürüyoruz.  

 

Kapanca Sokakta üç adet tarihi evi yeniledik ve butik otel olarak restore ettik. 

 

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

amacı ile; 

*Odamızda uygulanan yönetim sistemlerini ve TOBB akreditasyon sistemini sürekli geliştirdik ve 

yaygınlaştırdık. 

*TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında geçirdiğimiz denetimde tam puan aldık. 

(A Sınıfı-Mükemmel Oda/TR’de sadece 2 Oda) 

 

Bu dönemde 3 tane Meclis Üyesi arkadaşımızı kaybettik. 

(Kadir Decdeli,Osman Erkan, Mustafa Gürsoy) 

Kendilerini buradan bir kez daha rahmetle anıyorum. 

 

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan; 

*Meclis Başkanımıza, 

*Meclis Üyelerimize, 

*Yönetim Kurulu Üyelerimize, 

*Meslek Komitesi Başkanları ve Üyelerimize, 

*Paydaşlarımızave 

*Tüm çalışanlarımıza 

teşekkür ederiz. 

 

 

Sözlerime son verirken Yönetim Kurulu adına saygılar sunarım. 


