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Ayhan Zeytinoğlu, 19 Aralık 2018, Meclis Konuşması 

Sayın Başkonsolos, 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Krasnador Başkonsolosu Sayın Emre Özgenci’ye hoşgeldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

 

Konuşmama her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlayacağım. 

 

Kasım ayında;  

İhracat → 15,5 milyar dolar (+ % 9,5)  

İthalat → 16,1 milyar dolar (- % 21,5) 

Dış ticaret açığı → 604 milyon dolar (- % 90,5)  

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 96,3.  (2017→ %69) 

Yıllık ihracatımız → 168,1 milyar dolar → (bir önceki yıla göre → + % 7,8) 

Kur artışları ile → ihracatta ivmelenme devam ediyor  

Yıl sonu → 170 milyar dolara ulaşılabilir. 

 

Kocaeli dış ticareti (Kasım) 

İhracat → 2,6 milyar dolar (+ % 36,5) 

İthalat → 3,2 milyar dolar (- % 31) 

28 milyar dolar ihracatı geçeceğiz. 

 

Reel efektif döviz kuru kasım ayında → 74,59 (yükselişe geçti) 

Bir önceki ayın 5,5 puan üzerinde 

Endeksin 100 olması durumunda dolar kasım ayında → 4,2566 TL  

Kasım dolar → 5,3877 TL idi. 

Dolar bugün → 5,36 TL 

REK hızla yükseliyor. (Eylül → 61,72 / Ekim → 69,11 / Kasım → 74,59) 

İhracatı desteklemesi açısından → 90 seviyesini aşmamasını istiyoruz. 
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Yıllık cari açık (kasım) → 39,4 milyar dolara geriledi. (hızlı geriliyor) 

Aylık → 2,8 milyar dolar fazla 

Yıllık cari açıkta kasım, aralık ve ocak aylarında daha ciddi azalışlar bekliyoruz. 

 

Kasım ayı enflasyonu (geriledi) 

ÜFE → % 38,54 (aylık → - % 2,53)  

TÜFE → % 21,62 (aylık →  - % 1,44) 

Döviz kurlarının gevşemesi → Hızlı gerileme 

TÜFE gerilemesi → Talep daralması 

Gerileme devam edecek. 

 

Üçüncü çeyrek büyüme → yüzde 1,6  

Ekonomik koşullara rağmen → yüzde 1,6 olumlu  

Üç çeyrek toplam büyüme hızı → yüzde 4,5  

 

Üçüncü çeyrek GSYH → Hizmetler sektörü ağırlıklı 

*Sanayi  → yüzde 0,3 

*Hizmetler→  yüzde 4,5 

*Tarım →  yüzde 1 

*İnşaat →  yüzde – 5,3 

 

*Mal ve hizmet ihracatı → + yüzde 13,6 

*Mal ve hizmet ithalatı → – yüzde 16,7 

 

Büyüme ihracattan geldi diyebiliriz. 

 

*Yatırım harcamaları → yüzde 3,8 geriledi.  

(Makine ve teçhizat yatırımları →  - % 8,5 / İnşaat yatırımları → - % 1,8) 

 

Yılın son çeyreği → Zayıf bir büyüme belki daralma (yüzde 0 ile yüzde -2 arası) 

Yılın tamamı → yüzde 3 – 3,5 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

İlimizde konkordato ilan eden firma sayısından da takip edebiliyoruz. 
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1 ay önce Gebze ve Kocaeli de toplam 40 olan konkordato başvuru sayısı, 1 ay içinde %100 artarak toplam 

80’e çıkmıştır. 

  

Konkordato müessesesi ile ilgili eleştirdiğimiz noktalarda, 6 Aralık 2018 tarihli yeni yasa ile kısmi bir 

iyileştirme yapıldı. 

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelere de konkordato başvurusu sırasında, bağımsız denetim raporu ibraz etme 

zorunluluğu getirildi.  

 

Bu durum art niyetli başvuruların önünü belli ölçüde kesebilecek bir düzenlemedir, ancak yeterli değildir.  

  

İşsizlik oranı (eylül) → % 11,4 (arttı) 

Geçen yılın aynı ayına göre → 0,8 puan üzerinde 

Eylül 2017 → 1,2 milyon kişi istihdam edilmişti. 

Eylül 2018 → sadece 266 bin kişi istihdam edildi 

Genç nüfusta işsizlik → % 21,6 

Genç işsizlik oranındaki artış, genel işsizliği de artırıyor. 

 

Sanayi Üretimi (ekim) →   - % 5,7 (küçüldü) 

İmalat sanayi → yüzde 6,5 azaldı. 

Ekonomide yavaşlamanın işareti 

Ekimde işsizlik daha da yükselebilir. 

 

Kasım ayı bütçe → 7,6 milyar TL (fazla verdi) 

Bütçe giderleri → yüzde 31,1 arttı 

Gelirler → yüzde 25,6 arttı 

Giderlerdeki artış, gelirlerdeki artıştan fazla olmasına rağmen fazla verdik. 

İmar affı, vergi borcu yapılandırması ve bedelli askerlikten kaynaklı ilave gelirlerle  

 

 

Sayın Üyeler, 

 

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı. 

Bu planda; 
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*Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve 

Kalkınma Komitesi kurulacak. 

*TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlanacak ve 

2019'un sonuna kadar bitirilecek. 

*Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak. 

*Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanacak. 

*Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanılacak ve bazı tüketici davalarında zorunlu 

arabuluculuk müessesesi getirilecek. 

*“Kadın Kooperatifleri”nin güçlendirilmesi amacıyla Kamu, Üniversite, STK ve özel sektör işbirliğinde 

faaliyetler başlatılacak. (Biz de bu kapsamda bir proje başlatmıştık.) 

*İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli vatandaşımız “Aktif İşgücü Piyasası 

Programı”ndan yararlandırılacak. 

*Üniversitelerin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik 

Araştırması tamamlanacak 

*Tarihten referans alan projeler ile 200 adet Geleneksel Diyarbakır Evi Projesi tamamlanacak, Bolu, Kocaeli, 

Sakarya, Düzce Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanılacak. (Biz de Kapanca Evi projemizi 

tarihi koridora kazandırdık.) 

*İmar mevzuatına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak. 

*Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, 

HAVELSAN ile işbirliği yapılacak. 

*Yerlileştirme Ürün Programının hayata geçirilmesi için ar-ge, ür-ge ve yatırım teşvik uygulamaları bütüncül 

şekilde tanımlanacak 

*Ar-Ge Merkezleri sayısı %10 artırılarak 1.100'e, Tasarım Merkezleri sayısının %10 artırılarak 300'e 

ulaştırılacak. 

*Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili değerleme ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Türk Sınai 

Mülkiyet Değerleme Şirketi faaliyete geçirilecek. 

*Yüksek katma değer potansiyeli olan öncül araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik Öncül 

Araştırmalar Destek Programı oluşturulacak. 

*Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon TL 

destek sağlanacak. 

*Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi 

Projesinin başlatılacak. 

*Blokzincir uygulamalarına ilişkin kavramsal çerçeve oluşturulacak. 

*Gümrükler "E-Bilgilendirme" Platformu oluşturulacak. 

 

 

 

https://www.cnnturk.com/turkiye
https://www.cnnturk.com/ekonomi
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Değerli Başkan, Sayın Üyeler, 

 

Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunu temsilen iki Sektör Meclisinde (plastik ve kimya) TOBB 

tarafından katılıyorum. 

 

Aralık ayında gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararları aktarmak istiyorum. 

 

Plastik Sektör Meclisi 

*Sektörde enerji maliyetleri yüksek bulunuyor. 

*Enerjide teşviklerle sanayicinin kendi altyapısını üretmesine zemin hazırlanmalı ve enerjide uzun vadeli 

stratejilere ihtiyaç var.  

 *1 Ocaktan itibaren plastik ambalajlar marketlerde ücretli satılacak.  

*Bu uygulama ile poşet üreticilerinin üretimleri %50 düşecek. 

*AB normlarına uygun şekilde (15-50 mikron arası poşetler için geçerli olsun / 50 mikron üzeri poşetler 

parasız olmalı) fiyatlandırma yapılmasını öneriyorlar. 

*Biyobozunur biyoplastiklerden üretilen poşetler ücretsiz verilsin. 

*Geri dönüştürülmüş plastik hammaddelerden üretilen poşetlerin de ücretsiz verilmesi önerildi. 

*Yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışan firmaların, geri kazanım katkı payından muaf olması önerildi. 

*Petkim; ambalaj sanayi tarafından kullanılan ve yaklaşık %90’ı granül olarak ithal edilen  plastik 

hammaddelerin, ithalat kontrolüne tabi tutulmasını istiyor. Odalar Birliği olarak farklı düşünüyoruz. 

*Ayrıca PETKİM’in Ürün Güvenliği Deneti konusundaki talebi görüşüldü. 

 

Kimya Sektör Meclisi 

*Sektörde kapasiteler düştü 

*İnşaat yatırımında gerileme olduğundan ve Mısır ile ilgili güncel durum nedeniyle sektör ciddi bir pazar 

kaybı yaşıyor. 

*İnşaata verilen kimyasallarda yüzde 81 azalma var 

*İhracatın %70’inin ithalata bağımlı olması sebebiyle, kurdaki dalgalanmadan etkileniyor 

*İthalatın düşmesi nedeniyle ileride üretimin de düşmesi endişesi var. 

*Kimya sanayinde hammadde üretmeye hedef konulmalı 

*Maghreb bölgesine yapılan ihracatta STA olmadığı için gümrük vergisi yükü var 

*Sektör için Fas, Tunus ve Cezayir’e satmak önemli 

*Yerli malı tarifi güncellenmeli. Enerji, tuz ve su olan üretimde yerli malı belgesi alamıyoruz. 

*Kimyada yatırımlar çok büyük olduğu için kümelenme ihtiyacı var. 

*Özel kimyasallar endüstri kümeleri tüm dünyada büyük şehirlere, pazara ve ticari tüketim merkezlerine 

yakın  

*Entegre kimya yatırımı için yeni yerler arıyorlar. Adana Yumurtalık bölgesi olabilir. 
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*Kimya Gelişim Master Planı’nın yapılması gerekiyor. 

*Ayrıca, Savunma sanayi zirvesi gibi bir zirve düzenlemek istiyorlar 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bu ay ilimizde iki önemli toplantıya ev sahipliği yaptık.  

 

3 Aralık tarihinde → TOBB Başkanımızın da katılımıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve 11 bankanın Genel 

müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile sanayicilerimizi bir araya getirdik.  

 

Bankalar Birliği ile yapılan toplantıda; TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından yapılan 

girişimlerle sonuç alınan konuları aktardı. 

 

Bunlar; 

*Kısa Çalışma Ödeneğinde mevzuat değişti. İşçisinin maaşını ödemekte zorluk çekenlere, 3 ay boyunca 

işçilerin maaşı işsizlik fonundan ödeniyor. 

*SGK Primlerinde son 5 yıl düzenli ödeyen, son bir yıl aksatanlara ödeyemedikleri borca 60 ay vade tanındı. 

*Tasfiye ve Devir Sözleşmeleri yakında çıkacak. Kamuya iş yapanlar işlerini tasfiye edebilecek. 

*Birden çok bankaya borcu olanların kredileri yapılandırılabilecek. 

*Yurtdışından makine ithal edenler firmalar, artan döviz kurlarından kredi kullanamamasına neden 

oluyordu. Bilançoda teknik iflas görünüyordu. Bununla ilgili düzenleme yapıldı. 

*Kira, lojistik ve analiz destekleri arttırıldı. Elektronik ürün senedinden doğan kazançların vergi istisnası 

uzatıldı. Bununla ilgili bir vergi verilmiyor. 

*Otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründe KDV, ÖTV indirimlerinin sağlandı. 

 

Başkan takipçisi oldukları konulara da değindi. 

 

İstihdam’a yönelik; 

*Kişi başı 100 TL olan İşverene Asgari Ücret Desteği 1 Kasım itibariyle bitmişti. Bu desteğin arttırılarak 

devam etmesi talep edildi.  

*Geçen yıl 3 ay boyunca ödenmeyen ve yılsonunda faizsiz olarak ödenen SGK Prim Ertelemesinin yeniden 

uygulanması ve  

*Mevcut çalışan sayısını 2019 sonuna kadar koruyacağını taahhüt eden firmalara istihdamı koruma teşvik 

verilmesi talep edildi. 

 

Finansman’a yönelik 

*Bankalar en büyük karı KOBİ’lerden yapıyor. KOBİ kredilerine pozitif ayrım yapılması gerekiyor. 
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*Eximbank → Yurtdışı alacak sigortasının yaygınlaştırılmasıyla daha fazla ihracat imkanı sağlasın. 

  Eximbank → Teminat mektubu olmadan da kredi versin. 

*Kredi faizleri, teminat mektubundaki ve POS komisyonlarındaki artış düşürülsün. 

Vergi  

*Kamudan alacakların bankalarda teminat olarak kabul edilmesi ya da bankaya borcu yerine sayılması talep 

ediliyor. 

*Artan enerji maliyetleri nedeniyle üretim dalında iş yapan firmalardan bir yıl boyunca KDV alınmasın 

*Yüksek enflasyon döneminden kalma peşin vergi uygulaması işletme sermayesini erittiğinden, kaldırılması 

telep ediliyor. 

 

Mevzuat 

*Kamuyla İş Yapanlar için fiyat farkı kararnamesi çıkarılsın (henüz çıkarılmadı) 

*Hal Yasası için özel sektörünün görüşü alınsın. 

 

Destekler 

*KOSGEB destekleri günün şartlarına göre güncellensin 

 

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada; 

*Ülkemizdeki bankaların aktif büyüklüğünün milli gelirin biraz üzerinde olduğunu (2000’li yıllarda çok 

alttaydık), 

*Bankalar olarak bize borç verenlerin koşullarına göre borç verdiklerini, 

*Kredilerin bilanço içindeki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 40-50 iken, bize yüzde 60 seviyesinde 

olduğunu, 

*Özkaynak, mevduat ve mevduat dışı kaynaklardan oluşan finansmanı sağlamak için bankacılık sisteminin 

para kazanması gerektiğini vurguladı.  

100 birim mevduat var. 140 birim kredi var. 

Devlete borç veriyorlar. 

 

13 Aralık → Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan YILDIRIM’ın katılımıyla Güzeller OSB’de bir toplantı 

gerçekleştirdik. 

 

Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan Yıldırım ise; 

*8’inci büyük banka olan Eximbank’ın kredi desteğini dolar bazında yüzde 12 artırdığını, 

*2017’de 7 bin 700 ihracatçıya destek verirken, 2018’de 11 bin ihracatçıya ulaştıklarını, 

*1410’dan fazla talebi teminat mektupsuz yerine getirdiklerini, 

*Son üç yıldır artarda düzenli ihracat yapan firma sayısının 15 bin olduğunu, 

*Döviz kazandırıcı (turizm, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, vb.) faaliyetlere de kredi verdiklerini 

*İhracatçıların kur riski almamalarını tavsiye ettiklerini, 
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*Ocak’tan buyana ihracat destek merkezlerinin kurulduğunu (call-center → 850 255 00) 

*Teminat mektuplarının şimdilik birkaç bankadan, mart ayından itibaren ise diğer bankalardan elektronik 

ortamdan alınabileceğini, 

*Eximbank’ın da diğer bankalara teminat mektubu verebilen bir banka haline geldiğini ve 

*Firmalarımızın talepleri doğrultusunda yeni finansal ürünleri devreye sokabileceklerini belirtti. 

 

Ay içersindeki diğer faaliyetlerimiz ise; 

 

29 Kasım → Facebook Sınırları Aşan Türkiye Projesi Lansman Toplantısına TOBB Başkan Vekili olarak 

katıldım. 

 

30 Kasım → MARKA’nın organizasyonunda, “Sanayi Geleceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı”nı 

Odamızda gerçekleştirdik. 

 

3 Aralık → Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni organizasyonumuzu TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla düzenledik.  

 

Bu sene 18 firmamıza (KOBİ ve BOİ) verilen sektör ödülüne ilave olarak, 2 firmamıza da Jüri Özel ödülü ve 

Süreklilik Özel ödülü verdik. 

 

Büyük ödülleri ise 

KOBİ dalında → Öz Asansör 

BOİ dalında → Logo Yazılım aldı. 

Ödül alan firmalarımızı tekrar kutluyorum. 

 

4 Aralık → Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Habib KORKMAZ Odamıza iade-i ziyarette bulundu. 

 

*Aynı gün Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde Sayın Valimiz Hüseyin AKSOY ve Kocaeli Üniversitesi 

Rektörü Sadettin HÜLAGÜ’nün de katılımıyla “Dünya Engelliler Günü”nü kutladık.  

 

5 Aralık → PlastEurasia İstanbul 2018 Fuarı açılışına katıldım. 

 

5-6 Aralık → İKV Kapsamında Bükreş Heyet ziyaretimiz oldu. 

 

7-10 Aralık → Odamız AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. 

Yıldönümü kutlamaları kapsamında, “ABBM İnsan Hakları Film Günleri” organizasyonu düzenlendi. 
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11 Aralık → Odamızda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. 

 

12 Aralık → Türk Savunma Sanayi Zirvesinde Gökbey Helikopterinin isim törenine katıldım.  

 

18 Aralık → “2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi”nin Düzenleme Kurulu Toplantısı düzenlendi. 

 

Sözlerime son verirken; Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlarım. 


