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Ayhan Zeytinoğlu, 10 Mayıs 2022 

KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi 

Sayın Belediye Başkan Vekilim, 

Bakanlıklarımızın Değerli Temsilcileri, 

Saygıdeğer Katılımcılar, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz Proses 

Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ne hoş geldiniz… 

 

Hepinizi şahsım ve KSO Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum.  
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Kısaca Odamız ve ilimiz verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri 

bakımından önemli bir ildir.  

  

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre → İlin Türkiye imalat sanayine 

sağladığı katkı yüzde 13’tür.  

Odamıza kayıtlı → 3.448 adet firmanın  

*338’i yabancı sermayeli (% 10 civarında) 

*Otomotiv (% 38,9), kimya (% 27), metal (% 19) 
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35 liman - iskele  (elleçlenen yük miktarı – 81,3 milyon ton – 

Türkiye’nin yüzde 15,4’ü) 

*Sanayi ve liman kenti 

*Avrupa’nın 7’inci limanı  

*Konum olarak çok şanslı bir il (Avrupa ile Asya bağlantı yolları üzerinde 

ve Avrupa pazarına çok yakın) 

*Sanayi kuruluşlarının doğal bir liman olan İzmit Körfezi etrafında 

konuşlanması firmalarımıza lojistik anlamda önemli fırsatlar sunuyor. 

 

Ayrıca; 

*İlimizde 14 organize sanayi bölgesi,  
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*Türkiye’nin tek bilimsel araştırma merkezi olan TÜBİTAK-MAM,  

*ilk etabı tamamlanan Bilişim Vadisi ile 5 Teknopark,  

*Ulusal Test Merkezi - TSE,  

*2 Teknoloji Transfer Ofisi ve 3 üniversiteyi ilimizde barındırıyoruz. (2 

devlet + 1 vakıf Üniversitesi) 

 

İlk 500’de → 75 işletme (13 tanesi Meclis Üyesi) 

Ama İSO’nun açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 36 görünüyor. 

(firma merkezleri farklı illerde) 

 

Dış ticaret rakamlarımız; 

İlimizde üretim yapan firmaların; 
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*İhracatı → 33,5 milyar dolar 

Türkiye ihracatındaki payı → % 14,8    

 

*İthalatı ise → 59,2 milyar dolar   

Türkiye ithalatındaki payı → % 21,8  

*Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacmi → 92,7 milyar dolar (+ % 34,3)  

Türkiye dış ticaretindeki payı → % 18,6   

 

Kocaeli İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra toplanan vergilerin 

%9,46’sını karşılayan dördüncü il (2021 yılı) 

İlimiz, 2021 yılında 110 milyar 216 milyon TL vergi ödemiştir. 

*2020 yılında 3. sıradaydık.  
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*66 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz.  

 

Değerli Katılımcılar, 

 

Bugün burada bir araya gelmemize neden olan Proses Emniyeti 

Sempozyumuna dönecek olursak; iş sağlığı ve güvenliğine bağlı olarak 

ortaya çıkan büyük endüstriyel kazaların günümüzde tüm dünyanın ve 

ülkemizin önemli sosyo-ekonomik sorunları arasında yer aldığını 

görüyoruz. 

 

Her yıl dünyada milyonlarca insanın, iş kazası sonucunda hayatını 

kaybettiğini ve bunun yanında bildirilmeyen veya eksik bildirilen iş 
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kazalarının bu sayıyı arttırarak mevcut durumu daha da endişeli bir 

boyuta taşıdığını biliyoruz. 

 

 

Ülkemizde ise meydana gelen iş kazası ve bu kazalar sonucu hayatını 

kaybeden kişi sayılarının ne yazık ki, yıllara göre arttığı, resmi verilerde 

görülüyor. 

 

Bu sebeple özellikle bu kapsamda sosyo-ekonomik sorunlarınen aza 

indirilmesi amacı ile ilgili Bakanlıklar tarafından çıkarılan mevzuatları 

Oda olarak destekliyor ve takip ediyoruz.  
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Değerli Konuklar, 

 

Bildiğiniz üzere ülkemizde; çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 

ciddi önlemlerin alınması, AB katılım müzakereleri ile paralel olarak 

ilerledi.  

 

Özellikle bu tarihten sonra yapılan düzenlemelerle AB normlarına uyum 

konusunda başarılı ve önemli reformlara imza attık. Bu düzenlemeler 

sanayiciler açısından ciddi maliyet artışlarına da neden oldu. 
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Diğer taraftan; Türkiye imalat sanayinin %13’ünü üreten ilimiz için ise; 

çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha 

öncelikli bir meseledir. Özellikle de kimya, otomotiv, metal, plastik gibi 

ağır ve tehlikeli sektörler de önemli pay sahibi olduğumuzu düşünecek 

olursak. 

 

Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında birçok pilot proje ve ilk 

uygulama ilimizden başlayarak Türkiye geneline yayıldığını da 

hatırlatmak isterim.  

 



10 

Diğer taraftan, KSO olarak biz de; hizmet vermeye başladığımız ilk 

yıllardan itibaren çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularını 

gündemimizde hep ilk sıralarda tuttuk. 

 

Bu vizyon doğrultusunda mevzuatların henüz olmadığı yıllarda bile 

proaktif davranan Odamız bu konularda bir çok projeye imza attı. 

 

 *1989 yılında APELL Projesiolarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz 

sistemini başlattı. Halen devam eden telsiz sistemi projemizde, ağda 

bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir endüstriyel kaza 

veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu projemizi 

revize ederek ağı genişletmeyi planlıyoruz. 
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*Diğer taraftan, Türkiye’nin ilk ve bu formattaki tek organizasyonu olan 

“Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”ni28 yıldan bu yana düzenliyoruz. 

Çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine 

katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla 

düzenlediğimiz organizasyonumuz Türkiye geneline açıktır.  

 

*İlgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları işbirliği ile çevre ve iş sağlığı ve 

güvenliği konularında üyelerimize yönelik seminer ve eğitimler organize 

ediyoruz. 
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*Diğer taraftan malum AB’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine 

uyumunu içeren Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr 

ilk kıta haline getirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede ülke olarak biz de 

2053 için iklim nötr olma hedefini belirledik. 

 

Yeşil dönüşüm karbon yoğun üretim yapan sektörler için değişim 

anlamına geliyor.  

 

AB’ye yapılan ihracat 2026’dan itibaren karbon sertifikasına tabi olacak.  

(5 ürün grubu → elektrik, alüminyum, çelik, çimento, gübre) 

 

Bunun maliyeti de AB ETS sistemindeki fiyatlara göre belirlenecek.  
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TR’nin kendi içinde bir ETS sistemi oluşturarak bu ek maliyeti ülke 

içindeki dönüşüme aktarması mümkün. 

 

 

Kocaeli Sanayi Odası olarak;  

*ilgili komisyonlarda yer alıyor ve gündemi yakından takip ediyoruz.  

*Odamız bünyesinde Yeşil Mutabakat Komisyonu kurduk. 

*AB Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, 

su ayak izi ve ürün karbon ayak izi eğitimleri veriyoruz. 

*Üyelerimiz için daha avantajlı karbon ayak izi hesaplanması ve 

sertifikalandırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermeyi 

planlıyoruz. 
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Değerli Konuklar, 

 

AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden biri olan ve bugün 

gündemimizi oluşturan SEVESO Direktifi konusunda da Oda olarak 2013 

yılından beri çalışıyoruz.  

 

SEVESO kuruluşlarının sayısı karşılaştırıldığında Almanya, Fransa, İtalya, 

Birleşik Krallık ve İspanya’nın ardından en fazla SEVESO kuruluşuna 

sahip 6’ncı Avrupa ülkesiyiz. 
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Bizden sonra gelen Hollanda’yı bile, sahip olduğu SEVESO kuruluşu 

açısından ikiye katlıyoruz. 

 

Bu istatistikler, tehlikelerle karşılaşma ihtimalimizin de daha fazla 

olduğunu gösteriyor.  

 

Bu durum da bize, endüstriyel kazaları önlemek ve bu kazaların 

etkilerini azaltmak için çok çalışılması gerektiğini anlatıyor. 

 

BEKRA beyan sistemindeki verilere göre SEVESO kapsamına giren 

işletmelerin yüzde 13’ü ilimizde faaliyet göstermektedir. 
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Bu nedenle özellikle bu konu ilimizi çok yakından ilgilendiriyor.  

 

Biz de Kocaeli Sanayi Odası olarak bu konuda liderlik edecek birçok 

projeye imza atmaktan dolayı gurur duyuyoruz.  

 

Tüm bu çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen ilgili 

Bakanlıklarımıza buradan bir kez daha teşekkür ederiz.  

 

Ancak; bildiğiniz üzere söz konusu direktif kapsamında gerekli 

önlemlerin alınabilmesi için tesislerde çok büyük yatırımların yapılması 

gerekiyor. 
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Bu kapsamda Oda olarak talebimiz; bu konuda yapılacak yatırımlar 

konusunda teşvik ya da destek mekanizmasının oluşturulmasıdır. 

 

Değerli Katılımcılar, 

 

İlk ikisini yoğun bir katılım ile gerçekleştirdiğimiz söz konusu etkinliğin 

üçüncüsü bugün gerçekleştiriyoruz. 

 

Yeni temalarla kuvvetlendirdiğimiz ve uluslar arası konuşmacıları 

ağırladığımız sempozyum ile bu yıl daha geniş bir kitlelere ulaşmayı 

hedefliyoruz. 
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Bugünkü sempozyumumuza destek olan başta; 

*AFAD, 

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

*Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere bizleri destekleyen tüm 

kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, odalara, STK’lara, firmalarımıza, 

bize ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi’ne ve organizatör firmaChem 

Media/ArtkimGroup’a teşekkür ederiz.  

 

Sayın Valim, Sempozyumumuza teşrifleriniz için sizlere teşekkür 

ediyorum. 
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Sempozyumumuzun tüm katılımcılar ve konuklar için verimli olmasını 

diliyor ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 


