
1 
 

KASIM AYI MECLİSİ / 11 Kasım 2015 
 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Değerli Basın… 
 

Kasım ayı Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyerek, sizleri Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

 

Bugün toplantımıza konuk konuşmacı olarak katılarak aramızda bulunan TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli 

Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu ve MARTEK Genel Müdürü Orhan Çömlek hoş geldiniz!  

 

Değerli Üyeler,  

 

Öncelikle 1 Kasım seçimlerinin ülkemiz adına hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.  

 

İki yılı aşkın bir süredir hep seçim gündemi ile yaşadık.  

 

Bundan sonra; 2019’a kadar seçim olmayacağı  için, artık üretime, ihracata, eğitime, inovasyona ağırlık vermemiz ve 

yabancı sermaye girişini hızlandırmak için AB’yi kendimize çıpa yapmamız gerekiyor.  

 

Bu bağlamda muhalefet partilerinin de seçim atmosferinden çıkarak, ülke menfaatleri konusunda birlikte 

çalışmalarını öneriyorum. 

 

Dün açıklanan; AB’nin 18’inci ilerleme raporunda haksız olduğuna inandığımız yönler olmasına rağmen, hukukun 

üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konularında ilerlemeye 

ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. 

 

Sayın Üyeler, 

 

Yeri gelmişken; 4-5-6 Aralık tarihinde gerçekleştireceğimiz Müşterek Meslek Komitesi toplantısında yeni hükümetten 

beklentilerimizi tartışacağız. Bu dönemi biz sanayicilerin taleplerini iletmek için bir fırsat olarak görüyorum. 

 

Şimdi kısaca ekonomiyi değerlendirerek konuşmama başlayacağım. 

 

Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.  

 

İşsizlik verilerinin son iki aydır artış eğilimine girdiğini görüyoruz. İşsizlikteki artışta işgücüne katılma oranının bu 

dönem de yüzde 52,4’e yükselmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Bununla birlikte önümüzdeki aylarda da işsizlik oranlarındaki artış eğiliminin sezonsal nedenlerle devam edeceğini 

düşünüyoruz.  
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Kapasite kullanım oranı İlimizde Türkiye’nin aksine bir önceki aya göre 0,3 puan arttı. 

 

Küçük de olsa bu aylık artış otomotiv sanayinden geliyor. Avrupa’daki büyüme hızlanmamasına rağmen ticari araç 

pazarında bir iyileşme var. Bunun yansımasını görüyoruz. 

 

 

Eylül Bütçe 14,1 milyar TL açık verdi. 

 

Yılın başından bu yana bütçe performansımız iyi gidiyordu.  

 

Eylül ayı 14,1 milyar TL bütçe açığı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti.  

 

Personel harcamalarındaki yüzde 19, cari transferlerdeki yüzde 23,1 ve faiz harcamalarındaki yüzde 37,7 düzeyindeki 

artışın bütçe açığına sebep olduğunu görüyoruz. 

 

Orta Vadeli Programda belirlenen bütçe hedeflerinden uzaklaşmadık. Ancak bu yıl da denk bütçe yakalama şansımızı 

kaybettik.  

 

 

Ekim ayında ihracatımız 12,4 milyar dolar ile yüzde 1,5 geriledi. 

 

Biliyorsunuz; yılın başından bu yana her ay ihracatımız bir önceki yılın gerisinde kaldı.  

 

Bu koşullarda koyduğumuz ihracat hedeflerimize ulaşmanın mümkün olamayacağını görüyoruz. 

 

Her ay; bir taraftan paritenin ihracat üzerine negatif etkisini, diğer taraftan komşu ülkelerle gerçekleşen ihracattaki 

azalmayı gerekçe olarak söylüyoruz.  

 

(2014 Ekim ayı Euro/Dolar paritesi → 1,2585) 

(2015 Ekim ayı Euro/Dolar paritesi → 1,1053) 

 

Ancak bu konuda ciddi yapısal reformlara da ihtiyacımız olduğu açık. İhracatımızı artırmak için; üretimimizin rekabet 

ettiğimiz ülkelerle aynı koşullara gelmesi gerekiyor.  

 

Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi, 4 yıl önce 12 Ekim 2011 tarihinde Ali Çağatay’ın programında “Saab’ı satın alalım” 

demiştim. O dönemde ne yazık ki bu görüşüm kabul görmemişti. 28 Ekim Çarşamba günü Bloomberg’de Ali 

Çağatay’ın programında yine Saab’ı konuştuk.   

 

Ülkemizin SAAB 9-3 kasasına ait 4 modelin tüm fikri mülkiyet haklarını satın almasından dolayı memnuniyetimi dile 

getiriyorum.  
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Hükümetimizin bu kadar arzulu olması nedeniyle, otomotiv sanayinde üretim yapan sanayicilerimizin bu yatırımı 

değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. 

 

Kocaeli dış ticaret rakamlarına göre Ekim ihracatının bir evvelki aya göre artmasını olumlu 

değerlendiriyoruz. 

 

Ancak bir evvelki yılın aynı dönemine göre; 

İhracatımız → 1,4 milyar dolar ile yüzde 2,6 ve 

İthalatımız → 3,4 milyar dolar ile yüzde 16,4 azaldı. 

 

 

Ekim ayında ÜFE yıllık yüzde 5,74 ve TÜFE ise yüzde 7,58 olarak gerçekleşti. 

 

Petrol fiyatlarının ve dövizdeki nisbi gerilemenin etkisi ile önce ÜFE, önümüzdeki günlerde ise TÜFE’nin gerilemesini 

bekliyoruz. 

 

Merkez Bankası, geçen hafta açıkladığı enflasyon tahminini bir puanlık artışla yüzde 7,9'a yükseltmişti. 

 

 

Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim’de 94,33 düzeyde gerçekleşti. 

 

Ekim ayında dolar 2,9149 TL seviyesinde idi. Endeksin 100 olması durumunda dolar 2,87 TL olacaktı.  

 

 

Sanayi Üretim Endeksine baktığımızda; 

 

Eylül ayında sanayi üretimindeki yıllık büyüme yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. 

 

 

Sayın Üyeler 

 

Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu; Avrupa Birliği’nin 2020 yılında GSYH’daki sanayinin 

payını yüzde 20’ye çıkarmak hedefi var. 

 

Hizmetler sektöründe bu denli gelişmiş olan Avrupa Birliği ekonomisi gelecek dönemde sanayiye yönelmeye çalışıyor.  

 

AB dünyada tekrar global bir ekonomik lider olabilmek için; 2020’ye GSYH’daki sanayinin payını yüzde 16’dan yüzde 

20’ye çıkarmak istiyor. AB büyüme ve istihdamın yeniden başlatılmasında, endüstriyel rekabetin hayati önem 

taşıdığını düşünüyor. 
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Ekranda Birleşmiş Milletlerin istatistiklerine göre; AB ve seçilmiş bazı ülkelerin GSYH içerisinde imalat sanayinin 

paylarını görüyorsunuz. 

 

Türkiye’de bu oran yüzde 15,3 düzeyindedir. 

 

Bu tablodan; son yıllarda en hızlı büyüyen ülkelerin ekonomilerinde sanayinin payının yüzde 20’nin üzerinde 

olduğunu görüyoruz. 

 

Yeni kurulacak Hükümetten; “sanayinin GSYH’daki payını yüzde 20’ye çıkarma hedefinin” ülkemizin de Orta Vadeli 

Hedefleri içerinde yerleştirilmesini istiyoruz. 

 

Bunun için; 

*Rekabet ettiğimiz ülkelerle eşit seviyeye gelmemiz,  

*Altyapı yatırımlarını geliştirmemiz, 

*Kalifiye işgücünü artıracak eğitim alt yapımızı geliştirmemiz, 

*Dış pazarlara erişimi kolaylaştırmamız 

Gerekiyor. 

 

Bu hedefe ulaşmak için yapısal reformlara ihtiyaç var. Ama biz sanayicilerin de çabası ve önümüze konan fırsatları 

değerlendirmesi gerekiyor. Hükümetimizin “80 milyar Euro’luk UFUK 2020” programından hedef olarak koyduğu en 

az 1 milyar Euro’yu geri almamız gerekiyor. (Türkiye'nin katılım payı 451 milyon Euro) 

 

UFUK 2020 kapsamında 3 temel öncelik belirlenmiştir: 

1- Bilimde mükemmeliyet 

2- Endüstriyel Liderlik 

3- Toplumsal sorunlar 

 

Endüstriyel Liderlik ise programı; özellikle KOBİ’lere yönelik ayağını oluşturmaktadır ve 3 bileşene sahiptir: 

1- Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik 

2- Risk Finansmanına Erişim ve 

3- KOBİ’lerde Yenilik  

 

UFUK 2020 kapsamında bu fonlardan faydalanmanın yolu; KOBİ’lerimizin AB standartlarında proje yazabilmeleridir.  

 

Bu kapsamda AB Bilgi Merkezimizin KOBİ Haftası etkinliği olarak “HORİZON 2020 Programı Proje Hazırlama 

Uygulamalı Eğitimi” organize ettik.  

 

19-20 Kasım 2015 tarihlerinde 2 tam gün olarak gerçekleştireceğimiz eğitimi “HORİZON 2020” konusunda farkındalığı 

arttırmak ve bölgemizde daha fazla proje çıktısı sağlayabilmek amacıyla düzenliyoruz. 

 

KOBİ’lerimiz başvurusunu Odamızın web sayfandaki Eğitim-Seminer Başvuruları bölümünden alıyoruz.  
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Değerli Üyeler, 

 

MARKA’nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile finansmanını sağladığımız “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir 

Stratejiler Geliştirme” olarak adlandırdığımız çalışmamızı Otomotiv sanayini temsil eden 24’üncü ve 25’inci meslek 

komitelerimizin katkısı ile tamamladık ve dün de sonuçlarını bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştık. 

 

Bu çalışmada mesleki eğitimde “hem niceliksel, hem de niteliksel sorunlar olduğunu” tespit ettik. 

 

Türkiye ile OECD ülkeleri ortalamasının mesleki eğitim düzeyinin nicelik olarak yakın bir düzeyde olduğunu gördük. 

Ancak biliyoruz ki Türkiye’de mesleki alanlara turizm, ticaret, sanat ve din eğitimi de dahil edilmektedir.  

 

Kocaeli’ni ilimize çok benzeyen İtalya’nın bir şehri olan Torino ile karşılaştırdık. 

 

Bu tablodan Kocaeli’nin özellikle imalata yönelik alanlardaki mesleki eğitim düzeyinin Torino’nun çok geride kaldığı 

belirledik. 

 

Öte yandan; bir sanayi kenti olan İlimizin ülkemizdeki benzer illerin ortalamasından bir farklılık göstermediğini ve 

ayrışmadığını da gördük.  

 

Son 5 yıldaki trendlere baktığımızda ise; İlimizde imalat alanlarında öğrenci ve mezun sayısının giderek azaldığını 

belirledik. Üstelik Kocaeli’ndeki istihdam oranı her sene artarken…  

 

Diğer taraftan, meslek liselerinin nitelik olarak da çok geride kaldığını; öğrenciler, öğretmenler, sanayicilerle sahada 

yaptığımız görüşmelerde ve anketlerde belirledik; 

*Meslek liselerinin imajının olumsuz olduğunu,  

*Öğrencilerin kapasitelerindeki yetersizliği, 

*Öğretmenlerin gelişen teknolojiye uyum sağlayamadıklarını, 

*Meslek liselerimizin fiziki alt yapılarının yetersizliği ve 

*Staj programlarının çoğunlukla amacına uygun gerçekleştirilemediğini belirledik. 

 

Değerli Üyeler, 

 

Eğitim alt yapımızı güçlendirmediğimiz sürece, koyduğumuz hedeflere ulaşmamız mümkün değil. 

 

Dolayısıyla meslek liselerimizin algısının güçlendirmemiz ve tercih edilir liseler olmalarını sağlamamız gerekiyor. 

 

Meslek liselerinin, sanayideki teknolojiyi takip edecek yakınlıkta olması gerektiğini düşünüyoruz. (OSB’lerde vb.) 

 

Aksi halde öğrencilerin ve öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojiyi takip etmeleri mümkün değil. 
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Bu çalışmanın tüm detaylarını bastırdığımız ve danışmadan temin edebileceğiniz kitapta bulabilirsiniz. Buradan; 

24’üncü ve 25’inci Meslek Komitelerimizin değerli üyelerine ve MARKA’ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.  

 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

 

Geçtiğimiz ayın en önemli etkinliği 15-16 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz Match4Industry 

ikili iş görüşmeleri idi. 

 

Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’nde gerçekleşen Match4Industry etkinliğinin bu yıl dördüncüsünü büyük bir katılım ile düzenledik. 

 

Etkinlikte; 100’ün üzerinde yerli firmanın ve 15 farklı ülkeden olmak üzere 52 yabancı firmanın katılımıyla 1.158 iş 

görüşmesi gerçekleşti. 

 

Ayrıca bu yıl; Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Match4Industry ikili iş görüşmeleri açılış törenine 

katıldı.  

 

İki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğini arttırmaya yönelik bir işbirliği protokolü imzaladık.  

 

Match4Industry etkinliği ile katılımcılar, sektörün önde gelen firmalarına ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak, dış 

pazarlara ilişkin fırsatları değerlendirme, ticari ve teknolojik yeni işbirlikleri kurma olanağı buldular. 

 

Telif hakları bize ait olan bu etkinlikteki yabancı firmalarla iş görüşmeleri konseptinin tüm üyelerimizin ihracatı için 

önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.   

 

Bu yılki konseptin ikinci gününü fabrika ziyaretlerine ayırdık.  

 

Organize Sanayi Bölgesi içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu aktivitede görüşmesi iyi geçen yabancı firmalar, görüşme 

yaptıkları firmaların fabrikalarını hemen ziyaret etme fırsatı da buldular. 

 

Gerçekleştirilen 1000’in üzerinde görüşmenin takibini ve sonuçlarını etkinliğe katılan yerli ve yabancı ortaklarımızla 

takip ediyoruz. 

 

Her yıl büyüyerek devam eden bu uluslararası etkinliğimiz 2016 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz Santek Fuarı 

bünyesinde devam edecek. 

 

Ayrıca, şimdiden 2016 yılı için bizimle bu projede çalışmak isteyen hem yerel hem de uluslararası ortaklardan birçok 

teklif aldık. Artık, Match4Industry bizim bölgemiz için bir markadır.  

 

Match4Industry, sadece firmalarımızın değil, aynı zamanda bu ilin uluslararası düzeyde tanıtımına büyük katkı 

sağlamaktadır.  
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Sayın Üyeler, 

 

Diğer aylık faaliyetlerimize bakacak olursak; 

 

*12-20 Ekim’de Odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’ndan oluşan 20 

kişilik heyet Uzakdoğu’ya gitti. Söz konusu gezi kapsamında Hong Kong Ticaret Odası, Hong Kong KOBİ Merkezi ve 

Hong Kong Elektronik Fuarı ziyareti, Çin’de İnovasyon Merkezi ve Kanton Fuarı ziyareti, Singapur’da ise İş 

Federasyonu ziyaretleri yapıldı. 

 

*26 Ekim tarihinde; Çevre Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve AFAD ile Odamızdan Kimya grubunun Meslek Komitesi 

üyelerinin katılımı ile SEVESO 2 direktifinin sorunlarının tartışıldığı bir çalıştay düzenledik. 

 

*26 Ekim tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı İş Dünyası Buluşması'na B20 yolsuzlukla mücadele 

başkanı olarak katıldım ve konuşma yaptım. 

 

*21 Ekim tarihinde Ankara’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımlarıyla gerçekleştirilen AB Bilgi 

Merkezleri Ağı Toplantısı’na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Çınar Ulusoy katıldı.  

 

 

2011 yılından bu yana içerisinde bulunduğumuz bu ağın koordinasyonu artık TOBB tarafından yürütülecek.  

 

 

Değerli Üyeler, Gelecek dönem toplantılarımıza değinecek olursak; 

 

*KOSGEB; KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini 

Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markalaşma Süreçlerini Geliştirmek” amacıyla KOBİ’lere %50 oranlarında üst limiti 

150.000 TL’ye kadar hibe vereceğini açıkladı. 

 

KOBİ Proje Destek Programı’na son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2015. 

 

İlgilenen firmalarımız projelerinin hazırlanmasında ve başvurusunda ABİGEM’den danışmanlık desteği alabilirler.  

 

*Sektörel Performans Ödüllerine son başvuru tarihi 13 Kasım’a uzatıldı. Başvurmadıysanız katılımlarınızı bekliyoruz. 

Başvuru formunu olabildiğince sadeleştirdik. Tüm Meslek Komitesi üyelerimizden kendi gruplarında yer alan başarılı 

firmalarımızı bize yönlendirmelerini istiyoruz.  

 

*Bu yılın ikinci Müşterek Meslek Komitesi Toplantımız 4-5-6 Aralık tarihinde Kartepe’de gerçekleştirileceğini tekrar 

hatırlatarak, 

 

Sözlerime son veriyor, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 


