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TEMMUZ AYI MECLİSİ 

8 Haziran 2015 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri,  

 

Temmuz ayı Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyor ve sizleri Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

 

 

Sayın Üyeler, konuşmama ekonomik verileri değerlendirerek başlayacağım. 

 

 İşsizlik → yüzde 11,2’den 10,6’ya geriledi 

 

 Bu gerilemeyi mevsimsel etkiye bağlıyoruz.  

 

 Mart ayında istihdam sayısı 377 bin kişi artarken, işsiz sayısının 157 bin kişi azaldı. 

 

 Dolayısıyla işgücüne katılım oranı 0,3 puan artışla → yüzde 50,4’e yükseldi. 

 

 Önümüzdeki aylarda sezonsal nedenlerle işsizliğin daha da gerileyerek tek haneli rakamlara düşmesini 

bekliyoruz. 

 

 Haziran ayında kapasite kullanım oranı → yüzde 75,1 ile bir evvelki yıla göre 0,2 

puan azaldı 

 

 Kocaeli’nde ise kapasiteler hem aylık, hem de yıllık 0,8 puan gerileyerek 70,7 oldu. 

 

 Kocaeli’deki farklılığı Mayıs ayı sonunda ve Haziran ayı başında otomotiv ve yan sanayi sektöründe 

gerçekleşen iş bırakma eylemine bağlıyoruz. 

 

 Değerli Üyeler, iş bırakma eylemleri ekonomimiz için büyük bir tehdit olmaya başladı. 

 

 Bu konuda güçlü bir iradeye ihtiyacımız var. Bu nedenle yeni hükümetin bir an önce kurulmasını arzuluyoruz. 

 

 Dış Ticaret rakamlarımızdaki gelişmelere bakarsak; 

 

 Mayıs ayı ihracatı (TUİK) → 11,1 milyar dolar 

 Haziran ihracatı (TİM) → 11,7 Milyar dolar oldu. 

 

 Mayıs ayında 2008-2009 kriz döneminden bu yana yüzde 18,8 ile en büyük gerilemeyi gördük. 

 

 Haziran ayında ise ihracatımız baz etkisi ile yüzde 6,4 geriledi.  
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 Yıllık ihracatımız → 150,8 milyar dolara geriledi. (OVP → 173 milyar dolar) 

 

 İhracatta paritenin olumsuz etkileri devam ediyor. İlk 6 aylık parite etkisi 6,8 milyar dolara ulaştı. 
 

 Altını ihracatını katma değeri olmadığı için önemsiz buluyoruz.    

 

 İhracattaki en büyük gerileme → Mayıs ayında yüzde 40,4 ve Haziran ayında yüzde 21,8 ile demir-çelik 

sektöründe oldu.  

 

 Bu sektördeki gerilemede özellikle Çin’in ülkemizin ihracat pazarında etkinliğini artırması etkili oldu. Bizim 

maliyetler yüksek kalıyor. 

 

 En çok otomotiv sanayinde ihracat yaptık, ama az önce bahsettiğim iş bırakma eyleminin olumsuz etkisi ile 

ihracat yüzde 30,4 geriledi.  

(Haziran → yüzde 2,7 geriledi)  

 

 Dövizdeki hareketlilikten ötürü ithalatta da azalma var ve dış ticaret açığına yansıyor. 

 

 Yatırım malı ithalatındaki düşüş ekonomide önümüzdeki dönem için bir daralma olabileceğine işaret ediyor.  

 

 Sürdürülebilir büyümenin ihracattan beslenmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. 

 

 Kocaeli dış ticaret rakamları da Türkiye geneli ile bir miktar ayrılıyor.  

 

 Haziran ayı ihracatı → 1,4 milyar dolar (yüzde 10,5 geriledi) 

 İthalat → 3,8 milyar dolar oldu. (yüzde 12,4 geriledi) 

 

 İlk 6 ayda ihracat yüzde 9,4 ve ithalat yüzde 7,9 azaldı. 

 

 İlimizde Türkiye’nin tersine ihracat ithalattan daha fazla azaldı. 

 

 TÜFE → aylık yüzde 0,5 azalarak 7,20 / ÜFE → yüzde 0,25 artarak 6,73 oldu 

 

 Enflasyondaki kırılma nihayet kendini çok gecikmeli olarak gösterdi.  

 

 Enflasyondaki düşüşte; gıda fiyatlarındaki aylık bazda gerçekleşen yüzde 2,79 oranındaki ciddi gerileme 

başlıca faktörlerden biri olmuştur. 

 

 Mayıs ayında Sanayi Üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı. 

 

 Aylık bazda ise yüzde 2 geriledi.  

 



3 
 

 Euro bölgesinde sıkıntı devam ederken, başta Irak olmak üzere komşumuz ülkelerde sorunlar sürerken ve 

parite aleyhimize çalışırken yüzde 2,4’lük artışı iyi buluyoruz.  

 

 Ancak bu artış bizim istediğimiz hızlanmayı tetikleyecek de bir artış değil. 

 

 Tedbir alma zamanı geldiğini düşünüyoruz. 

 

 Bu bakımdan sanayiciler olarak bir an önce Hükümetin kurulmasını tekrar vurgulamak istiyorum. 

 

 İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. 

 

 2014 yılı Türkiye’nin en büyük 500 işletmesi içerisinde İlimizden 89 firma yer aldı.  

 

 Bir evvelki yıl 87 firmamız vardı. 

 

 Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin en büyük firması TÜPRAŞ’ı, Ford Otomotiv Sanayi izledi.  

 

 Yine İlimizde faaliyet gösteren Aygaz da bu yıl onuncu sırada yer aldı. 

 

 500 büyükte yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum. 

 

 İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede Kocaeli, 34 firmadan 35’e çıkıyor.  

 

 Bunun nedeni firma merkezlerinin başka illerde olmasından kaynaklanıyor olmasıdır.  

 

 Bu yıl listemize 11 firmamız yeni ilave olmuştur. 

1. Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş. 

2. Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 

3. Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. 

4. Aslan Çimento A.Ş. 

5. Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 

6. Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş. 

7. Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. 

8. KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. 

9. Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 

10. Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. 

11. (ismi açıklanmadı) 

 

 8 firmamız ise konumunu korudu.  

 

 Bununla birlikte listede yer alan 37 üyemiz sıralarını yukarı taşıdılar. Bu firmalarımızı da ayrıca kutluyoruz. 

 

 Detaylı raporu web sayfamızda sizlerle paylaşacağız. 
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Değerli Üyeler, 

 

 Bildiğiniz gibi; 19 Haziran’da Başiskele’deki yangınlar sonucu ve 23 Haziran’da da 

Acısu ve Eşme’deki sel sularından birçok firmamız mağdur oldu.  

 

 Sanayi kuruluşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.  

 

 Kendilerini ekibimizle birlikte ziyaret ettik. 

 

 Firmalarımızın uğradıkları zarar için Mücbir sebep belgesi verilmesi konusunda yardımcı olabileceğimizi 

belirtmiştik. Bir firmamıza forsmajör belgesini verdik.  

 

 Bu noktada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber sanayi yangınlarına kapsamlı müdahale altyapısı olan 

yangın müfrezeleri oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.  

 

 Bu konuyla ilgili Organize Sanayi Bölgeleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile ortak çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

 

Sayın Üyeler, 

 

 2012 yılında başlattığımız Sanayi ve Teknoloji Fuarına, 2015 yılında farklı 

sektörlerde fuarlar eklendi. 

 

 SANTEK’in 3’üncüsünü bir adım daha öteye taşımak için, TÜYAP ile yolumuza devam edeceğiz. 

 

 Fuarımızı daha verimli bir dönem olduğunu düşündüğümüz 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

gerçekleştireceğiz.  

 

 Geçtiğimiz yıl 2 holde açılan fuarı bu kez 3 holde birden açacağız. 

 

 Bu kapsamda 15 Haziran’da Odamız, Kocaeli Ticaret Odası ve TÜYAP ile bir protokol imzaladık.  

 

 Toplantımızın sonunda TÜYAP Genel Müdürü bilgi verecek. 

 

Değerli Üyeler, 

 

 Bu haftanın başından itibaren İKV'nin yeni yönetim kurulu başkanlığı görevini 

üstlenmiş bulunuyorum. 
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 İktisadi Kalkınma Vakfı; AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış olan bir sivil toplum ve araştırma 

kuruluşudur.   

 

 İKV, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimi ile 26 Kasım 1965 tarihinde kuruldu. 

 

 Bugün, kurucularının yanı sıra, başta TOBB olmak üzere TİM, TÜSİAD, İHKİB, İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye 

Bankalar Birliği, TİSK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi iş dünyası ve sektörleri temsil eden mütevelli 

kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. 

 

 Kurulduğu yıldan bugüne; Türkiye’nin tam üyelik başvurusu, gümrük birliği, AB adaylığı ve katılım 

müzakereleri ile devam eden süreçte önemli roller üstlenmiştir.  

 

 Özetle İKV Türkiye’ye AB’yi, AB’ye de Türkiye’yi anlatır. 

 

 Merkezi İstanbul’da TOBB binasında olan Vakfın Brüksel’de de bir ofisi bulunuyor. 

 

 1990 yılından bu yana İKV’nin çalışmalarını yakından takip ediyordum. 

 

 AB’nin ülkemiz için vazgeçilmez bir çıpası olduğuna inandığım bu dönemde, bu görevi en iyi şekilde yürütmek 

için çaba sarf edeceğim. 

 

 Başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, tüm delege oda başkanlarına ve kurucu başkanlara 

teşekkür ederim. 

  

 Vakfın Hedefleri; 

 Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak; 

 Türkiye’nin özellikle AB ile olan ilişkilerini geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak; 

 Türk kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla seminerler, konferanslar düzenlemek; yayınlar yayınlamak 

 Yurtiçinde ve yurtdışında iş dünyası içerisindeki işbirliği ve eşgüdümü sağlamak; 

 AB’deki gelişmeleri sürekli takip etmek, bunların Türkiye’ye etkilerini araştırıp değerlendirerek kamuoyunu 

bilgilendirmek; 

 Yurtdışında Türkiye’nin tanıtımını yapmak. 

 

 Vakfın bugüne kadar basılı 550’ye yakın yayını bulunuyor. 

 

 Haftalık elektronik bültenlerle de gelişmeleri aktarıyor. 

 

 Firmalar arası işbirliğini geliştirmeye yönelik projeler yürütüyor. 
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 16-19 Haziran tarihleri arasında ABİGEM ve Lüksemburg Ticaret Odası işbirliği ile 

Lüksemburg’da gerçekleştirilen “Büyük Bölge İş Günleri Etkinliğine” katıldık. 

 

 Büyük Bölge; merkezi Lüksemburg olmak üzere Belçika, Almanya ve Fransa’dan oluşuyor. 

 

 Heyet; 11 firmamız ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Vali 

Yardımcısı Osman Sarı, TOSB Yönetimi, Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimizden 

toplam 21 kişiden oluştu.  

 

 İlimizin onur konuğu olarak ağırlandığı Benelüks Bölgesi’nin en önemli fuarlarından biri olan “Büyük Bölge İş 

Günleri” etkinliğinde 10‘u aşkın ülkeden 346 kurum ve kuruluş vardı.  

 

 Büyük Bölge İş Günleri’nde 3.766 kayıtlı iş görüşmesinin yanı sıra stantlarda da görüşmeler yapıldı.  

 

 Heyette yer alan firmalarımız 105 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.   

 

 Kocaeli Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın Kocaeli ve Lüksemburg arasındaki ilişkilerin tarihini ve 

önemini anlatan açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, ben de “Avrupa Birliği ve Büyük Bölge’de KOBİ’lerin 

Rekabetçiliğinin Arttırılması” konulu panelde bir konuşma yaptım. 

 

 Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı ise, katıldığı “Büyük Bölgede Rekabetçilik ve Marka Olmak” konulu 

panelde, Kocaeli ilinin genel bir tanıtımını yaptı. 

 

 Ayrıca etkinlik kapsamında; Lüksemburg’un AR-GE ve inovasyon merkezi olan Esch-Belval & The City of 

Science, ulaşım firması CFL ve Lüksemburg Belediyesini ziyaret ettik.  

 

 Hatırlarsanız; Büyük Bölge İş Günleri etkinliğine geçen yıl 15 kişilik bir heyetle katılmıştık.  

 

 2014 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz başarılı ikili iş görüşmeleri sonucunda, Odamız üyesi 3 firma 

Lüksemburglu firmalarla ticari iş birliği anlaşmaları gerçekleştirmişlerdi.    

 

 Bu firmalarımızdan, ilk defa ihracat yaparak Avrupa pazarına açılan Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Üyemiz 

Filiz Akkaş, firması Mapsis Metalin 2014 yılında ulaştığı 1 milyon Euro’nun üzerindeki iş hacmi sebebiyle 

“2015 yılı Büyük Bölge İş Günleri En Başarılı Ticari İş Birliği Gerçekleştiren Girişimci” ödülüne layık görüldü. 

Kendisini tebrik ediyoruz.  

 

 Avrupa’nın en gelişmiş bölgesi olan “Büyük Bölge”de Kocaeli olarak Türk bayrağını dalgalandırdık ve Ülkemizi 

en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bu da bizim için gurur verici bir süreçti.  

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tosb.com.tr%2F&ei=5JiKVc7KGsGMsAGy2b6wCQ&usg=AFQjCNEXB_belW3iyoG9dhMukt0bqmKc7A&bvm=bv.96339352,d.bGg
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Sayın Üyeler, konuşmamı güzel bir haberi paylaşarak bitireceğim 

 

 Biliyorsunuz; Odamız BİZİMKÖY projesi, WCF’in (Dünya Odalar Federasyonu) 

düzenlediği Odalar yarışmasında 39 ülkenin 79 projesi ile yarışarak “En İyi İstihdam 

Yaratma/ İş Geliştirme” kategorisinde, finalist olarak seçilmişti. 

 

 Bu kapsamda 10 Haziran’da projemizi tanıtmak için Torino’ya gittik. 

 

 Projemiz, 12 Haziran’da Dünya Odalar Federasyonu 9. Kongresi’nde şampiyon ilan edildi.  

 

 Ödülü Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Peter Mihok’un elinden aldık.  

 

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

göstermiş olduk. 

 

 Şüphesiz bu başarıda en büyük pay; Başta Kocaeli Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli Üniversitemiz, 

İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü,  Türk Anneler Derneği olmak üzere, Sayın Necmettin Bitlis, Sayın Şerif 

Kanık, Metroko ve Müpa ile birlikte Merkezimizde çalışan engelli ve engelsiz arkadaşlarımızın. 

 

 Bildiğiniz gibi BİZİMKÖY 2005 yılında Odamız öncülüğünde, engellilerin üretim sürecine katılmalarını 

sağlamak amacıyla kuruldu. 

 

 Merkezde bugün tekstil, mantarcılık, sebze, meyve ve çiçek (sera) yetiştiriciliği bölümleri faaliyet gösteriyor.  

 

 Bu bölümlerde halen 70’i engelli olmak üzere 83 kişi istihdam ediliyor. Tekstil üretiminin tamamı ihraç 

ediliyor. 

 

 Bu model kendi kendini geliştiriyor, finansa ediyor. Herhangi bir dış katkı arayışına da gerek yok. Biz de bu 

modelin yaygınlaşması için çaba harcıyoruz. 

 

 Torino’da BİZİMKÖY’ü anlatan bir tanıtım filmi gösterdik. 

 

 Filmi YouTube’a da yükledik. Çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz. 

 

 Şimdi hepinizi bu filmi izlemeye davet ediyor, 

 

Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ile selamlıyor, tüm Meclis üyelerimizin şimdiden Ramazan 

Bayramlarını kutluyorum. 


