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Ayhan Zeytinoğlu 

21 Mart 2018 

Sayın TOBB Başkanım, 

Değerli Oda Başkanları, 

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 

Sayın Hisarcıklıoğlu, Mart ayı Meclis Toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, teşekkür ediyoruz. Hoş 

geldiniz! 

 

Öncelikle güncel Kocaeli verilerini paylaşmak istiyorum; 

  

*Odamıza kayıtlı 2600 adet firma bulunmaktadır. 

 

*274’ü yabancı sermayeli  

 

*İlk 500’de → 80 işletme (ilk 1000’de → 131) 

 

*İmalat sanayinin % 13’ü ilimizde gerçekleşmektedir. 

 

*70,6 milyar dolarlık dış ticaret (% 18,1)  

İhracat → 23,1 milyar dolar 

İthalat → 47,5 milyar dolar 

*Otomotiv (% 35,84), kimya (% 27), metal (% 19) 

*35 liman - iskele  (elleçlenen yük miktarı - 73 milyon ton) 

Sanayi ve liman kenti 

Avrupa’nın 10’uncu limanı 

 

Sayın Başkanım, 

 

1. İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin % 12,95’ini (69,4 milyar TL) karşılayan ikinci il  

72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. 
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Kişi başı vergi → 36 bin 857 TL → devlete en fazla kazanç sağlayan il  

(TR → 6 bin 633 TL) 

 

Devletin Kocaeli’ne kişi başına harcaması → 3 bin 263 TL  

(Türkiye ortalaması → 8 bin 387 TL) 

 

Diğer taraftan; Odamız üyesi ve merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olan 650 büyük firmamızın  karı, İlimiz 

merkezli 2000 firmanın karının neredeyse iki katı olması nedeni ile → İstanbul Kocaeli’ne ödenen gelir ve 

kurumlar vergisinin iki katını alıyor.  

 

Söz konusu vergi gelirleri ile, ilimizin ihtiyacı olan altyapı, otoyol, metro gibi yatırımların yapılması 

taleplerimizi Bakanlarımıza sürekli iletiyoruz. 

  

2. Bir başka paylaşımımızda Oda aidatları.  

 

Sadece 6’sı bir tek Odamıza kayıtlı olan 2.600 üyemiz var. 

 

Sanayi Odaları bünyesinde Ticaret Sicillerinin oluşturulmasını talep ediyoruz. 

 

3. Son olarak Kalkınma Ajanslarında da dönüşümlü temsil ediliyoruz. 

 

Sanayi Odalarının ve Ticaret Odalarının, Kalkınma Ajanslarının Yönetim Kurullarında sürekli yer almasını 

istiyoruz. 

 

Bu konudaki taleplerimizi yazılı olarak da vereceğim. 

 

Sayın Başkanım, 

 

Oda olarak önem verdiğimiz ve son 3 yıldır çalıştığımız konuların başında mesleki eğitim 

geliyor. 

 

2015 yılında sizin başkanlık ettiğiniz bir ekip ile Viyana’ya gitmiştik.  

 

Bu ziyaretimiz esnasında bizlere Avusturya’nın mesleki eğitimi hakkında bilgi verdirdiniz. 

 

Malumunuz, ülkemizdeki yüksek işsizlik oranı, alınan tedbirlere rağmen hala en önemli ve öncelikli 

sorunumuz olarak karşımızda duruyor. 
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Oysa gerek ülkemizde, gerekse bölgemizde ciddi iş açığı olduğunu biliyor ve firmalarımızdan sürekli nitelikli 

ara eleman bulamadıkları noktasında geri bildirimler almaya devam ediyoruz. 

 

Kocaeli-İŞKUR verilerine göre, Şubat sonu itibariyle; 

*Alınan açık iş sayısı → 15 bin 526  

*İşe yerleştirilen → 6 bin 578 kişi 

Yani bölgemizdeki sanayicinin 8 bin 948 kişilik istihdam talebi karşılanamamış.  

 

Oysa sistemde yaklaşık 52 bin 714 kayıtlı işsizimiz var ve bu işsizler firmalarımızın talebini karşılayamıyor. 

 

İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak 

ardışık üç proje hazırladık. 

  

İlk çalışmamız ile mesleki eğitimin sorunlarını irdeledik.  

 

Aslında ülkemizdeki mesleki eğitim düzeyi, OECD ortalamasına oldukça yakın. 

(TR → % 43,6 / OECD → % 44) 

 

Ancak Türkiye’deki mesleki alanların hemen hemen yarısını imalat sanayi dışındaki alanlar oluşturuyor. 

(turizm, ticaret, sanat, din eğitimi, vb.) 

Aynı çalışmada Kocaeli’nin mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımlarını, ilimize benzeyen İtalya’nın Torino şehri 

ile karşılaştırdık ve sadece imalat alanında Torino’nun çok gerisinde kaldığını gördük.  

(Kocaeli → % 21,2 / Torino → % 44,8) 

 

Diğer taraftan, yıllar içerisinde imalat alanlarında öğrenci sayısının ve mezun öğrenci sayısının giderek 

gerilediği tespit ettik.  

 

Ayrıca aynı çalışmada öğretmenler, öğrenciler, veliler, sanayicilerle yaptığımız anket çalışmalarında; 

1. Mesleki ve teknik eğitimin imajının olumsuz olduğu,  

2. Öğrencilerin yetkinlik ve yeterlilik kapasitelerindeki yetersizliği, 

3. Öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayamadıkları, 

4. Meslek liselerimizin fiziki alt yapılarının yetersizliği ve 

5. Mesleki eğitimin en önemli ayağı olan staj programlarının çoğunlukla amacına uygun 

gerçekleştirilemediği belirlenmiştir. 

 

İkinci projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları ve oluşturduğumuz önerileri 

deneysel metotlarla doğruladık. 
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Mesleki eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik yaptığımız deneysel uygulamalar sonrası; öğrenciler, veliler ve 

öğretmenlerin tutumlarında önemli ölçüde yükseliş olduğunu gördük. 

 

Hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek önerilerimizi paylaşmak istiyorum.  

1. Staj öncesi öğrencilere; kariyer gelişimi, işyeri kuralları, çalışma etiği, iş hukuku gibi alanlarda eğitim 

vermek gerekiyor. 

2. Geleneksel staj uygulamalarından, etkin staj uygulamalarına geçmeliyiz. 

3. İşletmelerdeki usta eğiticileri eğitmeli ve teşvik etmeliyiz. Staja öğrencilerin bilinçli girmelerini 

sağlamalıyız.  

             Bunun sonunda öğrencilerin motive olduğunu teyit ettik. 

4. Yönlendirme aşamasında, ortaokul rehber öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi 

gerekiyor. 

5. Ortaokul velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar yapılmalı. 

6. Son olarak sektör içinden temsilcilerin, akademisyenlerin, rehberlerin vereceği seminerlerle mesleki 

eğitime yönelik tüm tarafların algısının olumlu yönde geliştirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Üçüncü bilimsel saha araştırmamızı ise işsiz sayısındaki artış ve işletmelerin işgücü ihtiyacı 

arasındaki zıt ve çelişkili durumun anlaşılabilmesi için gerçekleştirdik. 

 

Bunun için;  

*İŞKUR’a kayıtlı işsizler,  

*Meslek lisesi ve MYO mezunları,  

*iş arayanlar,  

*insan kaynakları yöneticileri olmak üzere 481 kişi ile bilimsel bir saha araştırması yaptık.  

 

Bu çalışmamız ile işgücü ihtiyacına rağmen, işsiz sayısının yüksek oluşunun nedenlerini kapsamlı bir şekilde 

araştırdık. 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

 

İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin büyük çoğunluğunun kronik işsizlerden oluştuğunu gördük.  

  

Bu grup sürekli iş değiştirmekten ve işsiz olmaktan rahatsız değil. 

 

Ücreti ve rahatlığı ön planda tutan ve çoğunlukla olumsuz tutum sergileyen İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli 

işsizler, üyemiz işletmelerin istihdam taleplerini karşılayamıyor. 

 

Kendilerini geliştirmeleri için sunulan kurslara rağmen işe yerleşemiyor. 
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Aldıkları mesleki eğitim amaçlı kursları sosyal yardım olarak görüyor. 

 

İşveren tarafı da işbaşı eğitimini, kısa süreli ücretsiz istihdam olarak değerlendiriyor. 

 

Diğer taraftan bu işsizler, gerçekten iş arayan meslek lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunları ile eşit 

koşullarda iş daveti alıyorlar. 

 

Bu bakımdan bizim önerimiz, İŞKUR’un en kısa sürede, her bir kayıtlı işsiz için performans puanı sistemi 

geliştirmesidir. 

 

Bu sistemle gerçekten çalışmak isteyen kişilerin işe yerleştirmelerine öncelik verilmesini istiyoruz.  

 

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

göstermeyenler için sunulan sosyal yardım ve imkanlar (kurs için günlük harcırah vb), belli kriterler ile 

sınırlandırılmalıdır.  

 

Ayrıca uzun süre işe yerleştirilemeyen bu gruba psikolojik danışmanlık desteği verilmelidir. 

 

Aksi takdirde yıllar içerisinde yığılarak büyüyen bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya olacağız.  

 

Diğer taraftan; işe bağlılık eğilimleri yüksek, kariyer yapma fırsatı verilmesini isteyen, iyi ücret kazanma 

isteği olan, işverenler tarafından değer görme arzusu içerisindeki meslek lisesi ve meslek yüksek okul 

mezunu olan gruba odaklanmamız ve kazanmamız gerektiğini görüyoruz.  

 

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

verirken pozitif ayrım yapmalıyız.  

 

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu konuda ilk çalışmamıza başladık. 

 

“Makina ve Metal İmalatı Elemanı” yetiştirme konusunda uygulamalı ve istihdam garantili bir proje 

yapıyoruz.  

 

Amacımız; M.Y.O.’ndan endüstriye nitelikli işgücünün sağlanmasıdır. 

 

Bu araştırmamızda; iş dünyasına katılımlarını arzu ettiğimiz kız meslek lisesi mezunlarımızı da inceledik. 

  

Bu kızlarımızın çok büyük bir kısmının istihdam edilemediğini gördük.  
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Çoğunluğu evli olduğu için,  

*esnek mesai saatleri içerisinde çalışabilecekleri kurumsal iş ortamı isteyen 

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

*ücreti çok fazla önemsemeyen,  

*mesleğini icra etmeyi arzulayan,  

*istekleri çok net olan bir profil bu grup.  

 

Elverişli bir ortam sağlanırsa, girişimcilik desteği ile kolaylıkla ve kısa sürede, bu kızlarımızı işgücüne 

katabiliriz diye düşünüyoruz.  

Bu konuda TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR ile yeni bir çalışma yapılabilir.  

 

Sayın Başkanım, 

 

Mesleksizlik konusunda 2010 yılında UMEM projesi ve bugün de yeni başlattığınız MEGİP 

girişimlerinizi destekliyoruz. 

 

UMEM’de bildiğiniz gibi il olarak toplam 5000’in üzerinde istihdam ile projeyi birinci olarak tamamladık. 

 

MEGİP çalışmasında da yine birinci olmayı hedefliyoruz. 

 

 

Oda olarak meslek edindirme konusunda biz de üzerimize düşeni yaptık.  

 
Türkiye’deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu ilimizde; TÜRKLİM işbirliği ile limancılık 

eğitimlerinin verileceği “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”ni açtık.  

 

Merkezin açılışını Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık’ın katılımı ile gerçekleştirdik. 

 

Bu Merkez ile bir taraftan limanlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan istihdama katkı 

veriyoruz. Mesleksiz gençlerimizin, meslek edinmesini sağlıyoruz. 

 

Liman işletmeciliğine yönelik teorik eğitimlerin yanı sıra, simülasyon eğitimleri veriyoruz. 

 

Tam kapasite ile eğitim verebilirsek yılda 400 kişiye, talebin yüksek olması durumunda vardiyalı eğitim 

verirsek 500 kişiye meslek edindirebileceğiz. 

 

İlimizdeki Meslek Liseleri ve Karamürsel Meslek Yüksek Okulu ile bir protokol yaptık. 
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Merkezde bir yıl içerisinde 180 kişiye eğitim vereceğiz. 

 

 

Diğer taraftan Mesleki Yeterlilik konusunda Oda olarak 2016 yılından beri TOBB-MEYBEM 

işbirliği ile mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavlarını yapıyoruz. 

 

Bugüne kadar metal, makine, inşaat meslek kollarında 505 kişiye sınav düzenledik. Toplantımızın sonunda 

mesleki yeterlilik sınavlarını bizimle tamamlayan üye firmalarımıza sertifika ve plaketlerini vereceğiz. 

 

 

Değerli Başkanım, 

 

Bugün öğleden sonra gezeceğimiz BİZİMKÖY Engelliler Merkezimiz hakkında da kısa bir bilgi vermek 

istiyorum. 

 

Engelli vatandaşlarımızın kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmelerini sağlamak amacıyla 

kurduğumuz Merkez, Odamızın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biridir. 

 

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. 

 

Bizim için büyük bir gurur kaynağı olan BİZİMKÖY modelinin yurt içinde ve yurt dışında örnek olabileceğini 

göstermiş olduk.  

 

Ödül kazandığı dönemde 70 engelli çalışanı vardı. 

  

Bugün 120 engelli arkadaşımız istihdam ediliyor. Gelecekte de 150 engellimize iş vermeyi hedefliyoruz. 

 

Merkezimiz şu anda; konfeksiyon, mantar üretimi, seracılık, açık arazi sebze ve meyve yetiştiriciliği 

kollarında üretimlerini sürdürüyor. Konfeksiyon bölümümüzde Metraco A.Ş., mantar üretiminde ise Müpa 

firması ile ortak üretim yapılıyor. Tekstil üretiminin tamamı ihraç ediliyor.  

 

Statümüz ile ilgili ufak tefek sorunlarımız var. Burada yardımlarınıza ihtiyacımız var.  

 

Bu arada bu proje en az 20 gelişmiş İle daha kopyalanabilir. 

 

 



8 

 

Sayın Başkan, 

 

Oda olarak; savunma sanayi yerlileştirme konusunu önemsiyor ve son 3 yıldır bu konuda projeler 

yürütüyoruz. 

 

Amacımız firmalarımızın savunma sanayi pazarına açılmasını sağlamaktır. 

 

Odamız bünyesinde 2017 yılı sonu itibari ile savunma sanayi danışmanı istihdam ederek, danışmanlık 

hizmeti de vermeye başladık. 

 

 

Diğer taraftan; Milli ve Yerli E-ticaret platformu olan Global Piyasa ile işbirliği içerisinde üyelerimizi ihracat 

potansiyellerine katkı vermeye çalışıyoruz. 

 

TOBB’un desteği ile bu işbirliğini diğer illere de yaygınlaşmasını talep ediyoruz. 

 

Son olarak bir duyuru yapmak istiyorum.  

 

Bu sene ilk defa 14-15 Mayıs tarihlerinde 9. ve 10. Meslek Komitelerimizin önderliğinde “Proses Emniyeti 

Sempozyumu ve Sergisi”ni organize ediyoruz. Konuyla ilgilenen herkesin katılımını bekliyoruz. 

 

 

Sözlerime son verirken, bugünkü Meclis Toplantımıza teşrifleriniz için tekrar teşekkür ediyor 

ve şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 

 

 

 

 


