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Ayhan Zeytinoğlu, 16 Mayıs 2018 

Sayın Başbakan Yardımcım, 

Sayın Valim, 

Sayın Başkan, 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, Değerli Basın Mensupları… 

 

 

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

 

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlileri hedef alan ve onlarca kişinin hayatını 

kaybetmesine neden olan İsrail’in yaptığı katliamı şiddetle kınıyoruz. 

 

Başta BM ve AB olmak üzere Dünyadaki birçok ülkenin sert tepki gösterdiği bu vahşet karşısında, ABD’nin bu 

tutumundan vazgeçmesini ve İsrail-Filistin barışını destekleyici adımlar atmasını bekliyoruz. 

 

 

Sayın Başbakan Yardımcım, 

 

Ramazan ayının ilk günü gerçekleştirdiğimiz Meclis Toplantımıza ve ardından gerçekleştireceğimiz Çevre Ödül 

Törenimize ve İftar Yemeği organizasyonumuza teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 

 

8. dönemin ilk Meclis Toplantısında sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. 

 

Tekrar hoş geldiniz! 

 

 

Sayın Başbakan Yardımcım, 

 

Gerek İlimiz Başbakan Yardımcısı olmanızdan dolayı ve gerekse daha önceki Bakanlıklarınız ve İlimizin özellikle ulaşım 

sorunlarına çok hakimsiniz. 

  

Sizin de katkılarınızda bu kapsamda önemli mesafeler kat ettik. 

 

Destekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. 

 

Biliyorsunuz; 

 

1) Yalova-İzmit Otoyolu Projesi Hükümet Programında yer aldı. 
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Henüz ihale edilmedi. 

 

2) Bölgemizden geçen yüksek hızlı tren hattına (sadece yük taşımacılığı için) üçüncü demiryolu hattı planlara dahil 

edildi.  

Üçüncü hat çalışmasının ihale edilme kararı alındı. 

 

3) Dördüncü hat projelendirildi.  

Yapılması ile alakalı üçüncü hat ihalesinin içine katılması kararı alındı. 

 

4) OSB ve limanlara demiryolu kılçık hat çalışmaları başlatıldı. 

- Bu kapsamda TCDD ve Odamız tarafından 10 firma ve 3 OSB ziyaretleri gerçekleştirildi. 

- Asım Kibar OSB ve Arslanbey OSB’den Köseköy Lojistik Merkeze bağlantı yapılması için fizibilite çalışmaları 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından kabul edildi. 

Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Bu çalışmalara çok emeğimiz olduğu için TCDD iki OSB’mize müjdeyi bizim vermemizi istedi. 

 

6) Cengiz Topel Havaalanının sivil havacılığa açıldı. 

Sefer sayısı hala çok yetersiz. 

  

7) Son dönemde ise yerel ulaşım sorunlarımızın çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemize katkı vermeye 

çalışıyoruz. 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük-İzmit arasında yeni metro hattı için proje ihalesini başlattı.  

 

Diğer taraftan Körfez-Köseköy arası metro hattı projesi için de girişimlerde bulunuyoruz.  

 

Önümüzdeki dönemde bu sürecin takipçisi olacağız.   

 

 

Sayın Başbakan Yardımcım,  

 

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

 

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

karşımızda duruyor. 

 

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, Nisan sonu itibariyle; 

*Alınan açık iş sayısı → 34.817  
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*İşe yerleştirilen → 14.550 

Yani bölgemizdeki sanayicinin 20 bin kişilik istihdam talebi karşılanamamış.  

 

Oysa sistemde 54 binin üzerinde 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 yüzde 60’ını 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) 

 

Öğretmenler, öğrenciler, veliler, sanayicilerle yaptığımız anket çalışmalarında ise; 

1. Mesleki eğitimin imajının olumsuz olduğunu,  

2. Öğrencilerin kapasitelerindeki yetersizliği, 

3. Öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayamadıklarını, 

4. Okullarımızın fiziki alt yapılarının yetersizliği ve 

5. Staj programlarının çoğunlukla amacına uygun gerçekleştirilemediği belirlenmiştir. 

 

İkinci projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları ve oluşturduğumuz önerileri deneysel 

metotlarla doğruladık. 

 

Bu 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.               

4. Yönlendirme aşamasında, ortaokul rehber öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor. 

5. Ortaokul velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar yapılmalı. 
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6. Son olarak işadamlarının, 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.  

 

Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Üyeler, 

 

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

  

Bu grup işletmelerin istihdam taleplerini karşılayamıyor. 

 

Kendilerini geliştirmeleri için sunulan kurslara rağmen işe yerleşemiyor. 

 

Aldıkları mesleki eğitim amaçlı kursları sosyal yardım olarak görüyor. 

 

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. 

 

 

Diğer taraftan; işe bağlılık eğilimleri yüksek 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.  
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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.  

 

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.  

 

Oda olarak meslek edindirme konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.  

 

*Hatırlarsanız geçen yıl 16 Ağustos tarihindeki Meclis Toplantımızda, sizin katılımınız ile, limancılık alanında 

simülasyon eğitimlerinin verildiği “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”ni açmıştık.  

 

İlimizdeki Meslek Liseleri ve Karamürsel Meslek Yüksek Okulu ile bir protokol yaptık. 

 

Merkezde bir yıl içerisinde 180 öğrenciye 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 735 kişiye sınav düzenledik. 

 

 

Sayın Başbakan Yardımcım, 

 

BİZİMKÖY projemizi biliyorsunuz. 

 

Merkezde konfeksiyon, mantar üretimi, seracılık, açık arazi sebze ve meyve yetiştiriciliği kollarında olmak üzere 120 

engelli çalışıyor. 
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Geçtiğimiz yıl üyelerimizden aldığımız destek ile üretim sahasını iki katına (3000 m2 ilave kapalı alan) çıkardık. Bu yeni 

alan sayesinde hedefimiz 150 engellimizi iş gücüne katmak. 

 

Statümüz ile ilgili ufak tefek sorunlarımız var. Burada yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bu arada bu proje en az 20 

gelişmiş ile daha kopyalanabilir. 

 

Ekonomiye destek veren yeni paketi Başbakanımız açıkladı. Teşekkür ediyoruz. 

 

TOBB olarak talep ettiğimiz ve Hükümetimizin desteği ile hayat geçen reformlar için de teşekkür ediyoruz. 

 

Sizlerin desteği ile  

*İstihdam seferberliği,  

*finansmana erişim (nefes kredisi, KGF) ve  

*üretim reform paketi çalışmalarını gerçekleştirdik. 

 

Beklentimiz; tüm bu teşviklerle, iş yapma kolaylığı endeksinde dünya 60’ncısı olan ülkemizin dünyanın ilk 20’si 

arasına girmesidir. 

 

Biz de son yaptığımız araştırmada seçimlerinden sonra firmalarımızın beklentilerine baktık.  

 

Birkaç başlıktan bahsetmem gerekirse; 

Firmalar; 

*Türk Lirasındaki değer kaybının önlenmesini 

*Ekonomik büyümenin sürdürülmesini  

*Ekonomideki belirsizliklerin giderilmesini 

*Düşük faiz ve düşük enflasyon oranı istiyor. 

 

Yüksek finansman maliyetine rağmen firmalarımızın üçte ikisi ticari banka kredisi kullanıyor. 

 

Bürokratik işlemler nedeniyle de firmalarımızın yarısından fazlası devlet desteklerinden faydalanmıyor. 

 

Ayrıca firmalarımızın bireysel taleplerini dosya ile size takdim edeceğim. 

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, 

şimdiden sizin ve üyelerimizin Ramazan Bayramınızı kutluyorum. 


