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Ayhan Zeytinoğlu, 13 Ekim 2017 

Sayın Valim, 

Sayın Başkan, 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

 

Ekim ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

 

 

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle başlayacağım.  

 

 

Eylül ayı; 

İhracat → 11,8 milyar dolar (+ yüzde 9) 

İthalat → 19,9 milyar dolar (+ yüzde 31) 

 

12 aylık ihracatımız → 153,5 milyar dolara yükseldi (OVP → 156,5) 

 

Yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. 

 

 

İhracatımız artıyor, ancak yeterli seviyede değil. İthalat artış hızının gerisinde kalıyor.  

 

Dolayısıyla dış ticaret açığı→ yüzde 85 artış ile → 8,1 milyar dolara, dikkat çekici boyuta ulaştı. 

 

 

Almanya, İngiltere, ABD, Irak, İtalya en büyük ihracat pazarlarımız olmaya devam ediyor. 

 

Irak’taki son gelişmeler ihracatımızda ivme kaybettirebilir. 

 

Ocak-Eylül arası 115 milyar dolar ihracatın 5,4 milyar dolarını Irak’a yapmışız. (geçen yıla göre → + yüzde 33) 

 

Avrupa pazarına daha fazla önem vermeliyiz. 
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Diğer taraftan, geçtiğimiz pazar günü ABD'nin Türkiye’ye yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararını son 

derece talihsiz bir gelişme olarak görüyoruz.  

 

Türkiye’nin benzer bir karar almasını haklı bir tutum olarak değerlendiriyoruz. 

 

ABD önemli bir ticari ortağımız. İhracat yaptığımız beşinci ülke, ithalatta ise dördüncü sırada yer alıyor. 

 

İki ülke ilişkilerine zarar verecek olan bu durumun, diplomasi ile çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. 

 

ABD Türkiye’nin yanında olduğunu hissettirmeli. Umarım ilişkiler bir an önce normalleşir. 

 

 

Sayın Valim, 

 

Her ay Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilerle İlimizin İhracat ve ithalat rakamlarını açıklıyoruz. 

 

Eylül  

*İhracatı → 1,5 milyar dolar (+ yüzde 13) 

*İthalatı → 4,2 milyar dolar (+ yüzde 28) 

 

TİM’in açıkladığı rakamlarla, bizim açıkladığımız rakamlar örtüşmüyor. 

 

TİM firmanın merkezi neredeyse ihracat tutarını o ile kaydediyor. Dolayısıyla Kocaeli’nin performansı düşük 

görünüyor. 

 

 

Ağustos ayı; 

*TÜFE → yüzde 11,2 (aylık → + yüzde 0,65)  

*ÜFE → yüzde 16,28 (aylık → + yüzde 0,24)  

 

Temelde baktığımızda yüksek enflasyonun arkasında, ÜFE’nin yüksek seyri geliyor. 

 

Üretimde ithalata bağımlılığımız ve dövizin seyri maliyetleri yükseltiyor. 

 

Enflasyondaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bekliyoruz. Dolayısıyla enflasyonla mücadele 

Merkez Bankası’nı zorlayacak.  

 

OVP’de 2017 yılı için hedeflenen yüzde 9,5’luk enflasyon hedefini, baz etkisi ile ulaşılabilir görüyorduk. 

 

Ancak son birkaç gündeki dolardaki yükseliş bu hedefi yakalamamızın zor olduğunu gösteriyor. 
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Ağustos ayı; Sanayi üretimi  → yıllık yüzde 5,2 (aylık →  - yüzde 0,1) 

 

Sanayi üretiminin kesintisiz büyümesi memnuniyet vericidir. 

 

Üçüncü çeyrek verisi henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, GSYH’da rekor bir büyüme bekliyoruz. 

 

 

2018-2020 dönemi Yeni Orta Vadeli Programı / Yeni vergi düzenlemeleri açıklandı. 

 

*Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranı → yüzde 30'a çıkıyor. 

 

Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı →  yüzde 20'den, yüzde 22'ye çıkacak. 

 

Yeni vergi düzenlemesinin 2018 bütçesine → 27-28 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor. 

 

Biz tam tersi bir gelişme bekliyorduk. Vergi oranlarında indirim bekliyorduk. 

 

Avrupa’da yabancı sermayeyi çekmeye çalışan ülkelerde, kurumlar vergisi oranı bizden çok daha düşük olmasına 

rağmen, aynı zamanda yabancı yatırım finanse ediliyor. (Örneğin Macaristan’da: yüzde 9) 

 

 

*OVP göre 2017 bütçe açığı → 61,7 milyar TL  

Yılı sonu geçen yıla göre harcamalar → yüzde 15,3 ve gelirler → yüzde 10,4 artacak 

(Yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 9,5) 

 

Mevcut güvenlik sorunları ve FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan harcamaları makul karşılıyoruz. 

 

Ancak borçlanmanın artması, faizlerin yükselmesine neden olduğundan, yatırım yapma kabiliyetimizi azaltıyor. 

 

Diğer taraftan Moody’s de; kamu borçlanmasının artmasını, kredi notu açısından olumsuz olacağını belirtti. 

 

 

*OVP’de öngörülen büyüme → yüzde 5,5 

 

Bizim tahminimiz → yüzde 6,5 - 7 aralığında 

 

 

Cari açık (ağustos-yıllık) → 36,97 milyar dolara geriledi.  

 

Bu gerilemede, turizm gelirlerinin büyük katkısı var.  
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Hizmetler geliri → geçen yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar arttı.  

  

Ancak bu gerilemenin bir sonraki ayda 8,1 milyar dolarla yine zirve yapan dış ticaret açığından dolayı, tekrar yükselişe 

geçeceğini bekliyoruz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (eylül) → 90,30 

 

Türk lirası reel olarak eylül ayında yüzde 0,75 değer kazandı. 

  

REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,3784 (bir önceki ay → 3,3566) seviyesinde olması gerekiyor. (dolar = …..) 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Ağustos sonu itibariyle 71 oldu. (1 firma ilave oldu)  

(TR → 633 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Ar-Ge Merkezli firmamız: 

* Pimtaş 

 Kendilerini kutluyoruz.  

 

 

Sayın Valim, 

 

İlimizin alt yapı ihtiyaçlarını her fırsatta dile getiriyorum. Ulaştırma Bakanımıza, Başbakan Yardımcımıza ve size 

dosyamızı vermiştim. Detaylarına girmeyeceğim. 

 

Bunların yanı sıra ilimize has çözümler de oluşturuyoruz. 

 

Ulaştırma Bakanımıza Değirmendere (Yüzbaşılar) – Körfez arasında arabalı vapur seferleri talebimiz olmuştu. 

Bakanımız başta olumsuz baktı. Sadece P plakalı servis araçları için arabalı vapur seferlerinin, şehir içi trafiği çok 

rahatlatacağını belirttik. Kendisi bunu olumlu değerlendirdi. 

 

Cengiz Topel havaalanından birkaç şehre daha uçuş istiyoruz. Bunun için sizinle birlikte Cumhurbaşkanımızı İlimizde 

ağırlama yönünde girişimlerde bulunmayı arzu ediyoruz.  

 

Oda olarak burada garanti verme konusunda gücümüz yettiği kadar destek olmak istiyoruz. Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı illerinin de bu projede yer almasının faydalı olacağını düşünüyoruz. 
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Sayın Valim,  

 

Ülkemizde işsizlik sorunu var, ama birçok işletmemiz de işçi bulamamaktan yakınıyor. 

 

Özellikle nitelikli ara eleman bulmak büyük sorun olarak karşımızda duruyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı da gün 

geçtikçe artıyor. 

 

İşsizlik sorunu ile mücadele Avrupa’da gelişmiş ülkelerin de sorunu. Ancak bu sorunun üstesinden gelen ülkeler var. 

Hala yol kat edemeyenler de var. 

 

Güven Sak’ın açıklamalarına göre; 

*Almanya'nın işsizlik oranı 2003 yılında yüzde 9,8'den, 2016'da yüzde 4,3'e gerilemiş.  

*Ancak benzer durum Fransa için geçerli değil. 

*Fransa’da aynı yıllarda işsizlik oranı yüzde 8,8’den yüzde 10’a çıktı. 

  

Almanya, 2003 yılında ne yaptı da işsizlik oranını indirdi?  

*Öncelikle iş gücü piyasalarındaki katı düzenlemeler esnetildi.  

*Özellikle KOBİ'lerin işe eleman alma ve işten çıkarma şartları kolaylaştırdı.  

*İşsizlik sigortası ödemeleri 12 ayla sınırlandırıldı. (Bu bizde zaten 10 aya kadar)  

*Şimdi Fransa'da açıklanan iş gücü piyasalarında esnekliği artırmayı hedefleyen benzer adımları gündeme getiriyor.  

 

 

Ülkemizde yaşanan çelişkili durumu anlayabilmek için KOÜ’nin desteği ile bilimsel bir saha araştırması yaptık. 

Raporumuz tamamlandı. Yakında basımını da tamamlayacağız. 

 

Araştırmamızı; 

*İŞKUR’a kayıtlı işsizler, 

*İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek lisesi mezunları,  

*İŞKUR’a kayıtlı olmayan MYO mezunları,  

*İŞKUR’a kayıtlı olmayan kız meslek lisesi mezunları, 

*Halen çeşitli işletmelerde çalışan ancak iş arayışında olanlar, 

*Çeşitli işletmelerin insan kaynakları yöneticileri  

olmak üzere toplam 481 kişi üzerinde yaptık. 

 

 

Birinci grup olan, İŞKUR’a kayıtlı işsizler; 

*kronik işsizlik eğilimi olan,  

*ücreti ön planda tutan,  

*rahatlık isteği ön planda olan, 

*işsiz kalmayı çok fazla dert etmeyen,  
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*olumsuz tutum sergileyen bir profil. 

*Ancak, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasındaki meslek lisesi mezunlarının diğerlerine göre daha olumlu tutum 

sergilediklerini gördük. 

 

Kronik işsiz olan bu grubun hem beklentileri çok yüksek, hem de memnuniyetsiz. 

 

Bu grup üzerinde biraz detaylı konuşmak istiyorum. İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli işsizler ile ilgili acil önlem alınması 

gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Acil önlem alınmazsa, yıllar içerisinde yığılarak büyüyen bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalacağız. 

 

Bu bireyler çok iyi analiz edilmelidir.  

 

Kendilerini geliştirmeleri için sunulan kurslara rağmen işe yerleşememeleri, bu grup ile ilgili çok ciddi sorunlar 

olduğunu gösteriyor.  

  

Gerçekten iş arayanlarla eşit koşullarda tutulmaları, zaman ve imkanların efektif kullanımını da engeller duruma 

getirmiştir.  

 

Diğer taraftan, işletmelerin İŞKUR’dan gelen adaylara yönelik olumsuz ön yargı geliştirmelerine neden olmaktadır.  

 

Dolayısıyla bu işsiz grubunun işe girişlerini özendirecek bir takım mekanizmalar geliştirmek gerekiyor.  

 

Örneğin; 

*İŞKUR tarafından her bir kayıtlı işsiz için oluşturulacak performans puanı sistemi geliştirilerek, işe bağlılığı yüksek 

olan, gerçekten çalışmak isteyen kişilerin işe yerleştirmelerine öncelik verilebilir.  

 

*Öte yandan, belli sayıda iş görüşmesine gittiği halde işe girmeyen, ya da işte süreklilik eğilimi göstermeyenler için 

sunulan kurs ve kendini geliştirmeye yönelik yapılan sosyal yardım ve imkanlar (kurs için günlük harcırah vb), belli 

kriterler ile sınırlandırılmalıdır. İşe girmeyip, kendilerine tanınan sosyal hakları kullanma eğilimi gösterenlerin, bu 

davranışlarını alışkanlık haline getirmelerinin önü kesilmelidir.  

 

*Ayrıca uzun süre işe yerleştirilemeyen bu gruba psikolojik danışmanlık da verilemelidir. 

 

İkinci ve üçüncü grup; İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek lisesi ve Meslek Yüksek Okul mezunları 

 

İŞKUR’a kayıtlı olanların profilleri karşılaştırıldığında işe yönelik davranışları çok daha olumlu.   

 

Bu grubun; 

*İşe bağlılık ve sadakat eğilimleri yüksek. 
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Bu bakımdan işgören adaylarının tutumlarının, işletme içindeki diğer çalışanlar tarafından etkilenerek, olumsuz 

yönde değişmemesi için, işletme yöneticilerinin hassasiyetle davranış göstermelileri gerekiyor. 

 

Sanayiciler olarak biz de üzerimize düşeni yapmalı ve Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okul mezunlarına ücret 

verirken pozitif ayrım yapmalıyız. 

 

Araştırmada, kız meslek lisesi mezunlarını (yiyecek, dikiş-nakış, kuaförlük vb.) ayrı bir grup olarak ele aldık.  

 

Kız meslek lisesinden bir meslek sahibi olarak mezun olan kızların çok büyük bir kısmının istihdam edilemediğini 

gördük.  

 

Bu grubun çoğunluğu evli olduğu için,  

*özel hayatlarına zaman ayırabilecekleri, esnek mesai saatleri içerisinde çalışabilecekleri kurumsal iş ortamı isteyen,  

*finansal imkan verilmesi durumunda kendilerine ait işletme kurmayı arzu eden,  

*ücret faktörünü çok fazla önemsemeyen, mesleğini icra etmeyi arzulayan, istekleri çok net olan bir profil.  

 

Elverişli bir ortam sağlanırsa bu kızlarımızı işgücüne katabiliriz. 

 

Oda olarak 8-9 kızımızı bir araya getirip onları girişimci yapacak bir proje geliştirme arzumuz var. 

 

Halen çeşitli işletmelerde çalışan ancak iş arayışında olan profil incelendiğinde; 

 

Çalışanların işe yönelik tutumları, işsizlerden daha olumlu.  

 

Bu grup sürekli iş değiştirmek yerine, kariyer fırsatı verilmesi, ücretlerin yükseltilmesi durumunda çaba göstermeye 

gönüllü ve aynı işte sürekli olmayı tercih ediyor. 

 

Ayrıca, bu gruptakiler işten ayrılmaları durumunda sosyal yardımlardan (işsizlik maaşı gibi) yararlanmayı çalışmaya 

tercih etmekte. 

 

İşletmelerin organizasyonlarında yapacakları yönetsel düzenlemelerin, çalışan devir hızını düşürmeye olumlu katkı 

sağlayacağını düşünüyoruz. 

 

Son Grup: işgören adaylarını değerlendiren ve işe alan yönetici ya da insan kaynakları sorumluları  

 

İnsan kaynakları ya da İşletme yöneticileri ile iş arayanların beklentileri birbiri ile örtüşmüyor. 

 

İşletmelerimizde insan kaynakları yönetiminden ziyade personel yönetimi var. Genellikle insan kaynakları hedeflerini 

gerçekleştirmeye odaklanmış, yönetim kısmında zayıflar. Bu da işe alınanların, işte kalma sürelerini olumsuz etkiliyor. 

 

İşverenler olarak insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini tespit etmiş olduk. 



8 

 

İşletmelerde geliştirilecek olan modern insan kaynakları birimlerinin, bu soruna en optimum çözüm olacağını 

düşünüyoruz.  

 

 

Sayın Valim, 

 

Kısaca BİZİMKÖY projemizden de bahsetmek istiyorum. 

 

Projemiz Avrupa Birliği’nin desteği ve sanayi kuruluşlarımız, İŞKUR ve Odamızın maddi katkılarıyla 2006 yılında hayata 

geçti. 

 

Amacımız bu merkez ile engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlamaktır. 

 

Merkezimizde; konfeksiyon, mantar üretimi, seracılık, açık arazi sebze ve meyve yetiştiriciliği kollarında olmak üzere; 

105’i engelli toplam 113 personel çalışıyor.  

 

BİZİMKÖY aynı zamanda bir okul. Merkezimizden 2010 yılından bugüne başka bir iş yerinde çalışmak üzere 66 kişi 

ayrıldı. Ayrıca 2 kişi üniversite eğitimi görmek için ayrıldı. 6 kişi de emekli oldu. 

 

Konfeksiyon (ütü-paket, yıkama, kurutma, nakış ve baskı) bölümümüzde ise Metraco A.Ş. firması ile ortak üretim 

yapılıyor ve üretiminin tamamı ihraç ediliyor. 130 kişi çalışıyor. 

 

Geçtiğimiz yıl daha fazla istihdam sağlamak amacıyla yeni bina yatırımı için inşaat çalışmalarına başladık. Bu inşaatı 

üyelerimizden aldığımız destek (1,3 milyon TL) ile, imece usulü ile yaptık. Üretim sahasını iki katına (3000 m2 ilave 

kapalı alan) çıkardık. 

 

İlave ettiğimiz alanlarda engelli istihdamına yönelik farklı üretim alanları yaratma düşüncesindeyiz. Şimdilik bir trafo 

fabrikasına parça üretimini yapıyoruz. Ayrıca bu alanda sanata dönük farklı iş kollarında da çalışmalar yapmayı 

planlıyoruz.  

 

Şimdilik bu küçük girişimimizle 5 engelli vatandaşımıza meslek edindirdik. Bu ilave alan bize 20 engelli personeli daha 

istihdam etme imkanı sağlayacak. 

 

Destek veren; 

*Yücel Boru / *Nuh Panel / *Toreks / *Belgin Madeni yağ / *Nuh Çimento / *Dow Türkiye / *Türk Ytong 

*Ege Profil / *Polisan / *Dyo / *Tezcan / *Arcelormittal / *Sar Cam / *Nuh Beton / *Kartal Bombe / *Sami Soybaş’a 

 

Ve sizin de başkanlığını yürüttüğünüz; 

*Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, *Kocaeli Üniversitesi,  *Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, *İŞKUR, *Türk Anneler 

Derneği *İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü ve sanayicilerimizden 

oluşan Mütevelli Heyetine teşekkür ediyoruz.  
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BİZİMKÖY kurulduğundan bu yana birçok ödüle layık görüldü.  

 

En son; 2015 yılı Haziran ayında, BİZİMKÖY projesi, Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenlediği Odalar yarışmasında 

39 ülkenin 79 projesi ile yarışarak “En İyi İstihdam Yaratma/ İş Geliştirme” kategorisinde dünya şampiyonu oldu.  

 

Sayın Valim, biz bu modelin yaygınlaşması için çaba harcıyoruz.  

 

Ancak 10 senedir uğraşmamıza rağmen, Vakfımıza kamu yararı statüsünü kazandıramadık. 

 

Bu kapsamda sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. 

 

 

Son bir duyuru ile konuşmamı bitireceğim: 

 

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz SANTEK Sanayi ve Teknoloji fuarında, tüm Savunma Sanayi vakıf şirketleri 

ve komutanlıklar katılacak.  

 

*Deniz Kuvvetleri 

*ASELSAN 

*ROKETSAN 

*HAVELSAN 

*TAI-TUSAŞ 

*TEI-TUSAŞ 

*MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 

*İŞBİR ELEKTRİK 

*ASPİLSAN 

*SAHA İSTANBUL DERNEĞİ 

 

Sizleri de bu ikili görüşmelerine davet ediyoruz.   

 

Ayrıca Match4Industry ikili iş görüşmelerine Rusya, Bosna hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Belarus, İsrail ve İran’dan 

firmalar katılıyor. Bu firmaların profillerini görmek ve görüşmelere katılmak için sisteme girmeniz gerekiyor.  

 

Fuarda bu yıl gerçekleşecek önemli bir gelişime: Ar-Ge – Sanayi – Akademi  Buluşmaları kapsamında 100’ü aşkın 

teknoloji firması  SANTEK 2017 bir araya gelecek. İkili görüşmelerin de olacağı etkinliğin, teknolojik gelişim açısından 

bölgeye değer sağlayacağını düşünüyoruz.  

 

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 


