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ARALIK AYI MECLİSİ / 9 Aralık 2015 
 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Değerli Basın… 
 

Aralık ayı, yılın son Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyerek, sizleri Yönetim Kurulumuz adına saygıyla 

selamlıyorum. 

 

Değerli Üyeler,  

 

Kısaca aylık gelişmelere bakarsak; 

 

 

Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.  

 

Ocak ayına kadar sezonsal artışlar bekliyoruz. 

  

 

Kasım ayında Kocaeli sanayinde kapasiteler yüzde 70,6 ile aynı seyrini korudu  

 

Türkiye ve Kocaeli genelinde yatay seyir devam ediyor. 

 

 

Ekim’de Bütçe 7,2 milyar TL fazla verdi. 

 

İlk 10 aydaki bütçe açığımız 6,2 milyar TL oldu.   

 

Ekim’de fazla vermemizin en önemli sebebi faiz harcamalarından ve vergi gelirlerinin enflasyonun üzerinde 

olmasından kaynaklanıyor. 

 

 

Kasım ayında ihracatımız miktar olarak artmasına rağmen, birim fiyatlarındaki 

düşüşten dolayı 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 

İhracat geçen yılın ayını ayına göre yüzde 10,5 geriledi. 

 

Son dönemde dış ticaret açısından riskler artıyor.  
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Rusya pazarına yönelik endişelerimiz var.   

 

Rusya krizinden sonra ihracatın daha da gerileyeceğinden endişe ediyoruz. 

 

Rusya ülkemizin önemli ticaret partnerlerinden biridir. 

 

 

Kocaeli dış ticaret rakamlarına göre Kasım ihracatı 1,3 milyar TL ile geçen yıla 

göre yüzde 17,2 geriledi. 

 

İthalatımız → 3,2 milyar dolar ile yüzde 26,3 azaldı. 

 

Kocaeli olarak ihracatımızın yüzde 41’ini otomotiv sektöründe ve yüzde 34’ünü kimya sektöründe 

yapıyoruz.  

 

Kasım ayında kimya sektörünün ihracatı; petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı yüzde 30 azaldı.  

 

Buna Rusya krizinin de eklenmesi gelecek döneme olan endişelerimizi artırıyor.  

 

İthalatımızdaki azalmayı ise kurdaki artışa bağlıyoruz.  

 

 

Kasım ayında ÜFE yıllık yüzde 5,25 ve TÜFE ise yüzde 8,10 olarak gerçekleşti. 

 

Tüketici fiyatları endeksindeki artışın maliyetlerdeki artıştan çok talepteki artıştan kaynaklandığını 

düşünüyoruz.  

 

Önümüzdeki ay TÜFE’nin bu nedenle düşüşe geçeceğini bekliyoruz.  

 

Ayrıca kısa vadeli olarak gıda ihracatımızda yaşanan krizden ötürü de enflasyonda düşüşler olacaktır.  

 

Dolayısıyla, Orta Vadeli Programda revize edilen yüzde 7,6 enflasyon hedefinin tutturulabileceğini 

düşünüyoruz. 
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Reel efektif döviz kuru endeksi Kasım’da 99,48 düzeyde gerçekleşti. 

 

Endeks 100’e yaklaştı. Kasım ayında dolar 2,9109 TL seviyesinde idi.  

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar 2,90 TL olacaktı.  

 

 

Sanayi üretim endeksi beklentimizin üzerinde geldi.  

 

Ülkemiz ekonomisi açısından olumlu değerlendiriyoruz. 

 

 Ancak önümüzdeki aylarda Rusya krizinin endekse etki ederek aşağı çekeceğini tahmin ediyoruz. 

 

 

Faiz-Kur 

 

2015’in faiz seviyesi 10,5’ları gördü. 

 

2016 yılı ABD’nin kesinlikle faizleri artıracağı bir yıl olacak. 

 

Türkiye’nin mevcut faizinin yüksek olduğunu da dikkate alarak, iyi bir ekonomi politikasıyla faizin, Amerikan 

faizlerinin artmasına rağmen kontrol edilebilmesini arzu ediyoruz.  

 

2016 yılında gerçekleşecek olan Merkez Bankası başkan seçim sürecinin, Türkiye ekonomisinde istikrarlı 

büyüme ve işsizliği azaltan anlayışa göre gerçekleşmesini bekliyoruz.  Ve daha fazla sanayiye yakın duruşun 

olduğu bir merkez bankası dönemi arzuluyoruz. 

 

Kurda ise TL’de arzu edilmemesi gereken aşırı değerlenmeyi, serbest piyasa mekanizmasında çözecek 

araçların oluşmasını temenni ediyoruz.  

 

Yani rekabetçiliği öne çıkması gerekiyor. Serbest piyasa koşullarında bir kur politikası oluşturulması 

gerekiyor.  
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Değerli Üyeler, 

 

11 yıl aradan sonra 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi 

ülkemiz için önemli bir dönemece işaret ediyor. 

 

Elbette acil çözüm bekleyen mülteci sorunu sebebiyle bu zirve düzenlendi. 

 

Reelpolitik sebeplerle gerçekleştirilse de zirve sonuçlarının ülkemiz için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz.  

 

Umarız bu olumlu hava, ilişkilerdeki hukuki zeminine de sirayet eder ve bu alanda da bir ivme yakalanır. 

 

Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. 

 

Biliyorsunuz, Zirve öncesinde gündem daha çok mülteci krizine odaklanmıştı. Ama yayımlanan 

Deklarasyondan;  

*Gümrük Birliğinin revizyonu,  

*ekonomi,  

*terörle mücadele ve dış politikada taraflar arasında daha yakın işbirliği,  

*vize serbestliği süreci,  

*müzakerelere ivme kazandırılması,  

*Kıbrıs meselesi gibi konularında ele alındığı anlaşılıyor.  

 

Dolayısıyla bu zirveyi Türkiye-AB ilişkileri açısından bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. 

 

Biliyorsunuz, Zirve kapsamında Türkiye ve AB Liderleri 4 önemli konuda anlaşmaya vardı. 

 

1- Mülteciler konusunda taraflar arasında ortak yük paylaşımına dayalı bir mekanizmasının kurulması 

öngörülüyor.  

 

2- Vize serbestliği konusunda önemli bir adım var, ancak henüz bir garanti yok. Burada bir niyet beyanı var. 

 

Türkiye olarak son 6 yılda 250 milyon avro büyüklüğünde bir serveti Schengen vize başvurularına 

harcamışız.  

 

Ancak, Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestliği Diyalogu çerçevesinde belirlenen 72 kriterin tamamını 

yerine getirmedik. 

 

Vizesiz seyahat etmek, tüm kriterlerin yerine getirilmesine bağlı.   
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3- Teknik müzakerelerde 17 numaralı “Ekonomi ve Parasal Politika” başlığın açılması olumlu bir gelişme.  

 

Ancak bu başlığın açılması yaklaşık 1 senedir gündemde.  

 

Dolayısıyla bu, yeni bir adım değil.  

 

Şunu unutmamak gerekiyor: başlıklar açılıyor; ancak kapatılamıyor.  

 

 

Kıbrıs sorununu çözümü, bu engeli de ortadan kaldıracaktır.  

 

4- Son olarak;  yılda iki kez toplanacak Türkiye-AB Zirvesini, olumlu bir gelişme olarak gördüğümü belirtmek 

isterim.  

 

 

Sayın Üyeler 

 

Geçtiğimiz ay faaliyetlerin yoğun olduğu bir aydı. Kısaca bakarsak; 

 

*11 Kasım’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gerçekleştirdiği zirveye  B20  “Yolsuzlukla Mücadele 

Çalışma Grubu”nu temsilen, tek Oda başkanı olarak katıldım. 

 

Zirvede; TOBB, TÜSİAD, TİM, TİSK, sanayiciler,  sendika ve kuruluşların temsilcileri vardı. 

 

Ağırlıklı olarak asgari ücret konusu tartışıldı.  

 

Zirvede Başbakanımıza birkaç görüşümüzü iletme fırsatım oldu.  

 

Türkiye’nin AB çıpasını tekrar gündeme alması gerektiğini vurguladım.  

 

Avrupa Birliği’nin 2020 yılında GSYH’daki sanayi payını yüzde 16’dan yüzde 20’ye çıkarma hedefi olduğunu 

belirterek, ülkemizin de Orta Vadeli Programında böyle bir hedefinin olması gerektiğini söyledim.  

 

Ayrıca mesleki eğitimin önemine değinerek, sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mesleki eğitim 

alanında da reform yapılması gerektiğini belirttim. 

 

Rifat Bey de yine Odamızın önerileri olan demiryolu-OSB bağlantıları ile Güney otoyolu projelerini önerdi. 
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Biliyorsunuz Hükümet Programı 25 Kasım’da açıklandı.  

 

Bu önerilerimizin programda yer almasından ayrıca büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 

 

 

*12 Kasım’da Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik.  

 

Kendisine G20 başkanlarına iletilmek üzere B20 olarak yapılan çalışmaları ve gereken mesajları aktardık. 

 

Toplantıda B20 başkanlarının yanı sıra Erdal Bahçıvan, Tuncay Özilhan, TİM ve MÜSİAD başkanları da vardı. 

 

 

*15-16 Kasım tarihlerinde G-20 Antalya zirvesine katıldım.  

 

Toplantıda B20’nin 6 çalışma grubu olarak bir yıllık çalışmalarımızı aktardık.  

 

B20 yolsuzlukla mücadele çalışma grubu olarak 5 konuda çalışmıştık. Bu çalışmaları yürütürken bir kısmı 

tele-konferans yöntemi ile 4 önemli toplantı gerçekleştirdik.  

 

Bu süreçte benim liderliğini yürüttüğüm yolsuzlukla mücadele çalışma grubunun eş başkanı ve aynı 

zamanda dünyanın en önemli inşaat şirketinin CEO’su olan David Seaton ile uyum içerisinde çalıştık. 

 

İlk konumuz; şirketlerdeki mülkiyetin ticaret sicillerine doğru yansımasının sağlanmasıydı. Bunu dijital 

teknolojilerin kullanılarak yapılmasını önerdik.   

 

İkinci konumuz; kara gümrük kapılarındaki yolsuzluğun azaltılması idi. Bunun da yine dijital teknolojilerin 

kullanılarak yapılabileceğini belirttik. Bu uygulamanın ticaret akışını da hızlandıracağını önerdik. Türkiye’den 

de iyi uygulama örneklerini paylaştık. 

  

Üçüncü konumuz; dünya ticaretinin yüzde 60-90 arasındaki iş yaratma kabiliyetinde KOBİ’lerin çok önemli 

rol aldığını ve bu nedenle KOBİ’leri yolsuzlukla mücadelede eğitmemiz gerektiğini belirttik. KOBİ’leri 

eğitmeye yönelik bir el kitabı hazırladık. Bu el kitabının tüm ülkelerce kendi dillerine çevirmelerini önerdik. 

 

dördüncü önerimiz; yine dijital teknolojilerin kullanılarak devlet ihalelerinde şeffaflığın sağlanmasıydı.  

 

Son olarak; yolsuzlukla mücadelede ülkelerin yürürlükteki kanunları uygulaması gerekiyor.  Birçok G20 

ülkesi ya OECD ya da BM’in kurallarını uyguluyor. Biz G20 ülkelerinin bu kanunları uygulamalarını ve diğer 

ülkelerin de bu kuralları kendi kanunlarına yansıtmalarını istiyoruz.  
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Dünya ekonomisine yıllık 2-3 trilyon dolara mal olan yolsuzluğun, küresel bazda önlenebilmesi için bu 

önerilerin uygulamaya geçmesi durumunda, dünya ticaretinin yüzde 2 oranında artacağını belirttik. 

 

Önerdiğimiz son iki konu sonuç bildirgesinde yer aldı. 

 

*18-20 Kasım tarihlerinde Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, Fransa ve Belçika’ya yapılan resmi 

seyahate katıldım.  

 

Söz konusu seyahat kapsamındaki programda, Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Fransa'nın en üst düzey nişanı olan 

Legion d'Honneur madalyası verildi.  

 

Fransa programının ardından, Brüksel’de Avrupa Komisyonu Türkiye masası şefi Myriam Ferran ve Türkiye 

Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel ile de bir araya gelerek Gümrük Birliği’nin 

modernizasyonu ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 

 

 

*19-20 Kasım tarihleri arasında “UFUK 2020 Programı Proje Hazırlama Uygulamalı Eğitimini” yaptık  

 

 

*19 Kasım tarihinde firmalarımızla Kocaeli üniversitesi laboratuarlarını ziyaret ettik.  

 

Üyelerimiz programın ilk bölümünde, Sanayi Genel Müdürü İbrahim Kılıçaslan’ın “Ticarileşebilir Ar-Ge” 

konulu sunumunu dinledi.  

 

 

*24 Kasım’da THY işbirliğiyle “Uçak Endüstrisine Yerli Sanayinin Katılımı” konulu bir seminer düzenledik.  

 

 

*26 Kasımda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan 

“KOBİ’lerin Verimliliğini Artırma Projesi”nin için bir işbirliği protokolü imzaladık.  

 

 

*26 Kasım tarihinde, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Sektörel Performans Değerlendirme 

organizasyonumuzun Ödül Törenini gerçekleştirdik. 

 

Bu yıl, yarışmaya Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul’dan olmak üzere, 123 

firmanın katılımı sağlandı.  
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8’inci kez düzenlediğimiz Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonunda  büyük ödülü,  

- Büyük ölçekli kuruluşlarda Nuh Çimento Sanayi A.Ş.,  

- KOBİ dalında BİMSER Çözüm Yazılım A.Ş. kazandı.  

- Jüri Özel ödülünü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. alırken  

 

sektör ödülleri değerlendirmesinde de 18 firmaya ödül verildi. 

 

Ödül alan tüm firmalarımızı tekrar kutluyoruz. 

 

 

*27-28 Kasım tarihlerinde İKV Başkanı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret 

gerçekleştirdim. 

 

Ziyarette, Kıbrıs meselesine çözüm bulmak üzere, müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeler ve işbirliği 

olanakları ele alındı. 

 

27’sinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildik.  

 

Ayrıca, KKTC Dışişleri Bakanı Emine Çolak’ı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Kıbrıs Türk 

Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı’yı ziyaret ettik. 

 

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı; 

*Ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmeye çalışan Rum tarafının, bir barış projesi ile çıkabileceğini,  

*Kıbrıs meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasının, Türkiye’nin AB üyelik sürecine önemli katkılar 

sağlayacağını, 

*KKTC'nin  AB içerisinde yer almasıyla Ülkemiz tarafında birçok faslın üzerindeki engellemelerin kalkacağını, 

* Türkiye'den gelen suyun "barış suyu" adıyla Rum tarafı ile paylaşılması ihtimalinin de doğacağını  

belirtti.  

 

İkinci gün ise, KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu'nun himayesinde Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası 

Diplomatlar Birliği ve Avrupa İşadamları Kulübü işbirliğinde düzenlenen Barışa Giden Yolda Kıbrıs 

Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir konuşma yaptım.  

 

Zirve’ye; Türkiye, Almanya, Polonya, Fransa, Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yatırımcılar, iş 

insanları ve akademisyenlerin katıldı.  

 

Kıbrıs sorunu önümüzdeki yıl çözümlenecek. 

 

Bu kapsamda Kıbrıs’a bir heyet organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Size bilgi vereceğiz.  
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*3 Aralık’ta Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde Engelliler Günü sebebiyle, Sayın Valimiz ve 

Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımlarıyla “Engelliler Günü”nü kutladık ve bir basın toplantısı 

yaptık. 

 

 

*4-5-6 Aralık tarihinde bu yılın ikinci Müşterek Meslek Komitesi Toplantısını 78 katılımla, Kartepe’de 

gerçekleştirdik. 

 

8 komisyon başlığında çalıştay düzenledik. 64’üncü Hükümete ileteceğimiz konuları, çözüm önerileri ile 

beraber oluşturduk. 

 

Çok başarılı bir toplantı oldu. Sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.  

 

 

Son olarak, 

 

*7 Aralık tarihinde; Odamızda, bölgemizdeki OSB’lerin Yönetim Kurulu Başkanları ve Bölge Müdürleri ile 

“Su Fiyatları” konusunda toplantı gerçekleştirdik.  

 

 

Sözlerime son veriyor, Şimdiden yeni yılın her birinize sağlık ve esenlik 

getirmesi dileklerimle, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 

 

 

 


