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Ayhan Zeytinoğlu, 28 Kasım 2018 

Meclis Konuşması 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Kasım ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Ulaştırma Bakanı – Mehmet Cahit Turhan 

 

Konuşmama her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlayacağım. 

 

Ekim - dış ticaret;  

İhracat → 15,7 milyar dolar (+ % 13,7) (tüm yılların rekoru) 

İthalat → 16,3 milyar dolar (- % 23,5) 

Dış ticaret açığı → 529 milyon dolar (- % 92,8)  

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 96,7.  (2017→ %65,4) 

Yıllık ihracatımız → 166,8 milyar dolar → (bir önceki yıla göre → + %7,8) 

Kur artışları ile → ihracatta olumlu ivmelenme - İthalatın hızlı gerilemesi 

Ekim ayı yıllık cari açıkta ciddi bir gerileme bekliyoruz. 

 

Yıllık cari açık (eylül) → 46,1 milyar dolara geriledi.  

Aylık → 1,8 milyar dolar cari fazla 

Kur artışlarının pozitif etkisi  

Ekim ayında da cari fazla bekliyoruz. 

 

Kocaeli Gümrüklerine göre ilimiz ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. (Ekim) 

İhracat → 2,6 milyar dolar (+ % 30,3)  

İthalat → 3,3 milyar dolar (- % 32,3) 

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 79 – tarihinde ilk defa 

 

İlimizin ilk on aydaki ihracatı → 23,3 milyar dolar → 2017’nin tamamının üzerinde. (2017 → 23,1 milyar dolar) 

 

2018 yılında → 80 milyar dolar dış ticaret tahmin ediyoruz. 

(İstanbul ilk 9 ayda → 157 milyar dolar / Kocaeli ilk 9 ayda → 59 milyar dolar) 

 

Kapasite kullanım oranı (kasım)   

Türkiye → yüzde 74,1 (bir önceki yıldan → -5,8 puan / bir önceki aydan → -1,3 puan) 
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Kocaeli → yüzde 70,5 (bir önceki yıldan → -0,5 puan / bir önceki aydan → -0,7 puan) 

 

Reel efektif döviz kuru ekim ayında → 69,03 

Bir önceki ayın 7,5 puan üzerinde 

Endeksin 100 olması durumunda dolar ekim ayında → 4,3188 TL  

Ekim dolar → 5,8526 TL idi. 

Dolar bugün → 5,27 TL 

REK hızla yükseliyor. Ekimde 78 civarı olacak. 

Doların değer kaybetmesi ihracatı umarım yavaşlatmaz. 

 

ÜFE → % 45,01 (aylık → % 0,91) 

TÜFE → % 25,24 (aylık → % 2,67) 

Döviz kurlarının gerilemesiyle → ÜFE hız kesti. 

Ancak hala yüksek seviyelerde olması → TÜFE’ye yansımaya devam edecek. 

  

Sanayi Üretim Endeksi (eylül) →   yüzde 2,7 geriledi. 

Kurlardaki ani yükseliş → üretime yansıdı. 

Üretimde üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre →  yüzde 1.5 artış 

Üretimdeki yavaşlama →  3. Çeyrek büyüme tahminlerimiz → yüzde 1-1,5 arası 

 

İşsizlik oranı (ağustos) → yüzde 11,1  

(Geçen yıla göre → + 0,5 puan / bir önceki aya göre → + 0,3 puan) 

İşsizlik oranının sezonsal olarak düşmesi gereken dönemde artış oldu.  

Ekonomideki yavaşlamanın etkisi. 

 

Ekim ayı bütçe → 5,4 milyar TL açık verdi 

Gelirler → yüzde 17,6 artarak 62.1 milyar TL,  

Giderler → yüzde 20,2 artarak 67,5 milyar TL olarak gerçekleşti.  

İthalatın azalması ile gelirler azalıyor. 

Bütçe açığı on aylık → 62,1 milyar TL. 

Bütçe açıkları → Finansman yapımızı bozuyor, ekonomiyi daha kırılgan yapıyor. 

 

Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 127’ye ulaştı.  

(TR → 961 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

Bu ay yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan üyelerimiz; 

→ EAE Elektrik Aydınlatma Endüstri  

→ Eksen Makina  

→ ICM Makina Ve Mühendislik Ltd.şti. 

→ Mar Solar Panel  
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→ Sarkuysan 

→ Atm Beyaz Eşya Parçaları 

→ Bulut Makine 

→ Has Mekanik 

→ İntek Kalıp Tasarım Merkezi 

 

 

Değerli Üyeler 

 

Son üç-dört yaşadığımız ekonomik durgunluk ile ilgili Ağustos başından bu yana Hükümetimiz tarafından bazı 

önlemler alınmaya çalışılıyor. 

 

Son ay verilen KDV ve ÖTV indirimleri ekonomide canlanmaya katkı verdi. 

 

Bankalar Birliğinin reel kesimle birlikte hareket ediyor olmasını çok önemsiyoruz. 

 

Biliyorsunuz iş dünyası olarak bankalardan 10 talebimiz olmuştu: 

 

1- Kredi faizleri düşürülmeli, kredi limitleri artırılmalı.  

Faizler düşmeye başladı. 

Devlet → %32,5’den 25’lere 

Özel → %40’lardan 30’lara 

 

2- Kredi borçlarında vadeler uzatılmalı. 

TBB’den bankalara tavsiye kararı geldi. 

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz %24’lere öteleme yapıyor. 

 

3- Teminatlarda gevşemeye gidilmeli, teminat mektuplarında kriz öncesi döneme dönülmeli. 

BDDK rating notuna bağlı bazı kısıtlamalar getiriyor.  

Dolayısıyla BDDK kararına uymuyor. Bankaların keyfi bir uygulaması değil. 

Ancak yine BDDK’nın desteği ile döviz kredi borcu olan firmalar için teminat hesaplama, kur artışından arındırıldı. 

 

4- Aç kapa yapılan krediler yeniden açılmalı. 

Banka ve firma özelinde ilerleyen bir süreç. 

 

5- Firmalar lehine kredi borç yapılandırması sağlanmalı. 

Her zaman var olan bu uygulama bu dönem daha fazla uygulanmaya başladı. 

Bankalar daha esnek 

 

6- İhracat yapan firmaların forward işlemlerinde kriz öncesi şartlara gelinmeli. 
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7- KDV alacağı, bankaların kredi kullanımında teminat olarak kabul edilmeli. 

Şu anki mevzuat yapısıyla mümkün değil. 

BDDK’nın açtığı teminatlar içinde yok. 

Ancak bankalar KDV alacağı için firmalara teminat mektubu veriyor. 

 

8- Panik havasına kapılıp kredi geri çağırma yerine itidalli olmalı. 

İlimizde böyle bir uygulama işitmedik. 

Tabi bu da banka-müşteri özelinde gelişen bir süreç 

 

9- İşletmeler için çıkarılan konkordato dedikodularına itibar edilmemeli 

 

10- Hizmet bedellerinin miktarı da sayısı da düşürülmeli.  

Burada da bir hassasiyet olduğunu düşünüyoruz. 

Umarız tüm bankalar uyar. 

 

Aynı toplantıyı 3 Aralık saat 14.00’de Türkiye Bankalar Birliği ve Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla ilimizde de 

düzenleyeceğiz. 

 

Katılımlarınızı bekleriz. 

 

 

Diğer taraftan, KOBİ Destek (nefes) kredisine talep devam ediyor. 

*107 firmamız krediyi kullandı.  

*20 milyon TL kredi kullanıldı.  

*TOBB tarafından 10 firma için daha ilave fon yaratıldı. (İş Bankası, Vakıf Bank ve Vakıf Katılım) 

 

 

Geçen hafta da  SGK, işverenlerin prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımladı.  

Son 3 yıldır düzenli ödemesine rağmen son 12 ayda ödeyemeyen firmalarımıza ödeme kolaylığı sağladı. 

 

İşverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler.  60 aylık vade ve uygun faiz oranı → işveren için 

önemli bir destek. 

 

500 bin TL’ye kadar borçlarda teminat aranmayacak → KOBİ’ler açısından önemli. 

 

 

Faaliyetlerimize geçmek istiyorum. 

 

18 Ekim → Odamızda “Almanya Saarland Bölgesi Sunumu”nu gerçekleştirildi. 
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19 Ekim → Odamızda “Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Konkordato Semineri”ni gerçekleştirildi. 

 

19-21 Ekim → Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı / Kartepe 

 

70 komite üyemiz katıldı. 

 

Odamızın 2019-2022 dönemi stratejilerini belirlemeye yönelik verimli bir çalışma yaptık. 

 

Çalışmamızın sonuç raporu tamamlanmak üzere.  Sizlere göndereceğiz. 

 

Aralık ayında yeni dört yıllık stratejilerimizi sizinle paylaşacağız. 

 

22-24 Ekim → Moskova/Krasnodar’a ziyaretimiz oldu.  (7 firmamız ve TOBB’dan temsilci) 

 

TC Dışişleri Bakanlığı Moskova Büyükelçiliği, Moskova Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettik. 

 

Sonra, Krasnodar Belediye Başkanı ve Krasnodar Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettik. 

 

Bu ziyaretlerimiz ile ekonomik ilişkiler başlamış ve geliştirilmiştir.  

 

Program kapsamında 85 iş görüşmesi yapılmıştır. 

 

Delegasyonda bulunan 8 şirket  iş görüşmelerinde olumlu iş birliği sağlamıştır. 

 

Ayrıca DYO Krasnodar Fabrikası (KEMIPEX JOINT-STOCK Co) ziyaret edilmiştir.  

 

Bizi oralarda ağırlayan Krasnador Bölge Başkonsolosu (Novorossiysk Başkonsolosu) Yunus Emre Özigci’ye teşekkür 

ediyoruz. 

 

24 Ekim → Odamızda “Kocaeli İş Dünyası Yerli Yazılım ve Dünya Markalarıyla Buluşuyor” konulu bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirdik. 

 

26 Ekim → ‘'Türkiye'de Enerji Verimliliği, Mevzuat, Finansman ve Ürünler'' konulu bilgilendirme toplantısını 

Odamızda gerçekleştirdik. 

 

30 Ekim → Kalder’in işbirliği ile Ege CANSEN’in sunumuyla “Kriz Ortamında Geniş Açılı Bir Yorum Konulu Bilgilendirme 

Toplantısı” gerçekleştirdik.  

 

Toplantının Ardından KALDER bize ulusal kalite hareketini anlattı. 
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Biliyorsunuz KSO olarak; 

 

1999 yılında ulusal kalite hareketine katılarak, 2002 yılında Türkiye’de kamuda ilk Ulusal Kalite Büyük Ödülünü aldık. 

 

2004 yılında Avrupa Kalite Büyük Ödülünü ve 2007 yılında Mükemmellilikte Süreklilik Ödülünü aldık. 

 

Önümüzdeki yıl EFQM Kalite Büyük Ödülüne tekrar müracaat etmek istiyoruz. 

 

Türkiye’de Ulusal kalite hareketine katılan 550 firmanın 32’si Kocaeli firması. 

 

32 firmanın 11 tanesi meclis üyemiz. 16 Meslek Komitesi üyemiz bulunuyor. 

 

Tüm Meclis üyelerimizin bu programa dahil olmasını arzu ediyoruz.  

 

Odamızda bir çalışanımız KalDer temsilcisi. Bu konuda Aynur Hanımdan bilgi alabilirsiniz. 

 

 

*Aynı gün MARKA Mali Destek Programı çerçevesinde restore ettiğimiz Kapanca Sokaktaki tarihi binamızın tanıtımını 

Sayın Valimiz ve İzmit Belediye Başkanımızın da katılımıyla yaptık. 

 

Ekranda da görüyorsunuz evimizin restoresi artık tamamlandı. 

 

 Konaklama işletmesi olarak hizmete açılmasını planlıyoruz. 

 

17 odası, kapalı otoparkı ve kış bahçesiyle toplam 1.000 metrekare kapalı alana sahip bir butik otel olarak işletilmesi 

için görüşmelerimiz devam ediyor. 

 

En kısa zamanda Kocaeli turizmine ve toplantı organizasyonları başta olmak üzere iş turizmine katkı vermesini 

bekliyoruz.  

 

31 Ekim-3 Kasım → 5. Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2018). 

 

Açılışı → Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan BÜYÜKDEDE’nin katılımlarıyla yaptık. 

 

*200 firma stant açtı.  

*31 bin 102 kişi ziyaret etti. 

 

Bu sene en büyük kazanımımız →  Savunma Sanayi Tedarikçi görüşmeleri  

 

150’den fazla firma →  650 görüşme gerçekleştirdi. 
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Savunma sanayinin tüm firmaları stantları ile katıldılar: 

*Savunma Sanayi Başkanlığı,  

*Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,  

*Tersaneler Genel Müdürlüğü,  

*ASELSAN,  

*ROKETSAN,  

*Makina ve Kimya Endüstrisi,  

*İŞBİR Elektrik ve Savunma,  

*Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul)  

*STM,  

*Fabrikalar Genel Müdürlüğü,  

*Aspilsan’ı da fuar süresince ağırladık. 

 

Match4Industry ikili iş görüşmelerinde; 

20 farklı ülkeden / 137 firma ve 200’ü aşkın yabancı firma temsilcisi → 1.064 ikili görüşme gerçekleştirdi. 

 

Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Malta, Tunus, Hırvatistan,  Moğolistan, Belarus, Fransa, Rusya, Irak, Litvanya, 

Karadağ,  Sırbistan, Slovenya,  İspanya, Birleşik Krallık/İngiltere, Orta Doğu, Arap Yarım Adası. 

 

Ar-Ge Sanayi Akademi  Buluşmaları kapsamında → 90 teknoloji firması, 3 farklı panel ve 19 firma görüşmesi.  

 

Fuarda yapılan ikili görüşmelerdeki başarı hikayelerinden bahsetmek istiyorum. 

 

*HeliPlat ile Akım Metal firmaları arasında yüzer platformlarda yer alan helikopter platformlarının görsel aydınlatma 

sistemlerinin yurtiçinde üretimi, hali hazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan 21 platformun 

görsel aydınlatma sisteminin modernizasyonuna yönelik sözleşme imzalanmıştır.  

 

*Vakıf şirketlerinden İŞBİR Elektrik tarafından üretilmekte olan sesiz jeneratörler için ihtiyaç duyulan ve Hollanda’dan 

ithal edilen özel boya  ve camın Köseköy/Kartepe/Kocaeli’de konuşlu United Endustriyel Elmaslar Gıda tarafından 

üretilmekte olduğu tespit edilmiştir. İŞBİR Elektrik tarafından Kasım ayı içerisinde firma numunelerle beraber İŞBİR 

Elektrik tesislerine (Balıkesir) davet edilmiştir.  

 

*TÜBİTAK MARTEK stantlarında Ankara’dan katılan H2 TECH firması fuarın en dikkat çekici firmalarından biri olmayı 

başarmıştır. Firma tarafından saf su özel bir yöntemle oksijen ve hidrojene ayrılan bir cihaz geliştirilmiş ve 2018 

yılında en başarılı buluş ödülüne layık görülmüştür. ASPİLSAN A.Ş. firmaya hidrojen pili geliştirilmesi çalışmalarında 

yer almasını teklif etmiştir.   

 

*Savunma Sanayi Başkanlığına Kocaeli Sanayi Odasınca üretilmesi planlanan Sualtı İntikal Aracı hakkında bilgi verilmiş 

ve Savunma Sanayi Başkanlığının desteği talep edilmiştir.  
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*Çeşitli endüstriyel ürünlerin alım-satım ve ticareti konusunda faaliyet gösteren Tunuslu firma 2MT International’ın, 

İrfanlı Otomat ile işbirliğinde bulunarak ürün alması beklenmektedir. 

 

*Enerji, maden başta olmak üzere çeşitli endüstriyel sektörlere çeşitli ekipman ve komponentler sağlayan Boşnak 

firma En-Union Ltd’nin, Doğan Çiftel ile işbirliği beklenmektedir 

 

5 Kasım → Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimiz Orhangazi Gönüllü Evi’ni ziyaret etti. 

 

9 Kasım → Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümü dolayısıyla “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserini düzenledik. 

 

12-16 Kasım → ABD Ziyareti  

 

Houston’da Başkonsolos ziyareti (Houston Başkonsolosu Akil Öktem) 

 

Şikago’da Türk Ticaret Merkezi ziyareti yaptık. 

 

13 Kasım → TOBB’da düzenlenen “İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni”ne katıldık.   

 

İhracatçılara her konuda kılavuzluk yapacak ve 25 Odada kurulması planlanan Ofislerden biri de Odamızda kurulacak. 

 

*Aynı gün KALDER Kalite Kongresi'ne katılım sağladık. 

 

14 Kasım → Odamızda "Sri Lanka Yatırım İmkanları’’ konulu bir toplantı düzenledik.  

 

16 Kasım → Odamızda, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi ve Enerji Maliyetlerinin Artışı" konulu bilgilendirme toplantısını 

VTC Enerji işbirliği ile düzenledik. 

 

Biliyorsunuz son kaynak tarifesi 50 milyon Kwh’ı geçen tüketicileri kapsıyordu.  

 

1 Ocak’tan itibaren 10 milyon Kwh’ı geçen tüketicileri de kapsayacak şekilde düşürüldü. 

 

Dolayısıyla OSB’lerin ve çok büyük ölçekli firmaların dışında daha çok firma bu uygulamadan etkilenecek.  

 

Enerji maliyetlerinde avantaj sağlaması için,  Oda olarak VTC Enerji firmasıyla protokol imzaladık.  

 

Bu kapsamda üyelerimiz sabit işletim bedeli yüzde 30 indirimli olarak elektrik tedarik edebilecek. 

 

Faydalanmak isteyen firmalarımız, VTC firması ile bizim vasıtamızla iletişime geçebilirler. 
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19 Kasım  → Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında 

Bilgilendirme Toplantısı düzenledik. 

 

*Aynı gün, MARKA‘nın 2018 yılı Teknik Desteği ile, “Kadınlarımıza Kooperatif Çatısında Güç Birligi Modeli” konulu 

projemiz kapsamında 30 kızımız ile eğitime başladık. 

 

Her zaman elverişli ortam sağlayıp kızların işgücüne katılması hususunu dile getiriyorduk. 

 

Bu proje ile; 

-Kız meslek liselerinden mezun/son sınıf öğrencilerin 

-kooperatifleşmeye yönelik bilgilendirilmeleri ve motive edilmeleri için eğitimler veriyoruz. 

 

Eğitim süresi → 2 hafta 

 

23-24 Kasım → 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansına katıldım. 

 

Rıfat bey tekrar başkan yardımcılığı görevine seçildi. Tebrik ediyoruz. 

 

Toplantıdan bir slaytı sizlere göstermek istiyorum. 

 

-Bahreyn ve Tayvan Ticaret Odası ekipleri ile ikili görüşmelerde bulundum. 

 

26 Kasım → Sayın Valimiz ve eşinin katılımıyla Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “Kadına 

Şiddete Karşı Mücadele Günü” etkinlikleri kapsamında organize ettiği farkındalık toplantısına ev sahipliği yaptık. 

 

 

Son olarak;  

 

*TOBB tarafından Odamıza “Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehni İmkanı” konulu bilgilendirme notu 

gönderildi. 

 

Daha önce mail olarak gönderdiğimiz bilgi notunu çıkarken arkadaşlardan alabilirsiniz. 

 

*3 Aralık tarihinde Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni Organizasyonu yapacağız.  

 

Hepinizin katılımlarını bekliyoruz. 

 

 

Sözlerime son verirken; Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlarım. 


