NİSAN AYI MECLİSİ, 13 Nisan 2016

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri,
Nisan ayı Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle; 13 Mart tarihinde Ankara’da ve 22 Mart tarihinde Brüksel’de gerçekleşen terör eylemlerini
kınıyoruz.
Geçtiğimiz ay ülkemizde ve Ankara’da hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ülkemizde ve
Brüksel’de ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı teröre karşı dayanışmaya, yakınlarını kaybeden insanlarımızın
acısını paylaşmaya çağırıyoruz.

Değerli Üyeler,
Ekonomideki öncü göstergelere kısaca bakarsak;

Şubat ayında da bütçe 2,4 milyar TL fazla verdi.
Bütçe giderleri → binde 5 gerilerken,
Bütçe gelirleri → yüzde 11,4 arttı.
Yılın ilk iki ayında 6,6 milyar TL fazla verdik. (geçen yılın 4 katı.)
Bu, bizim her zaman savunduğumuz ve istediğimiz bir tablo.
Giderler tarafında daha tutucu olmak kaydıyla, sanayicinin üzerindeki vergi yükünün azaltılabilmesinin
mümkün olabileceğini ve
Ayrıca fazla vermemiz halinde faizlerde indirim olabileceğini düşünüyoruz.
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Gümrük Bakanlığının kayıtlarına göre mart ayı ihracat → yüzde 3,2 artışla 12,8
milyar dolara çıktı.
İthalat ise → 17,8 milyar dolar ile → yüzde 5,1 geriledi.
Cari açıkta düzelme sinyalleri görüyoruz.
İhracattaki artış AB ülkeleri ile olan ihracat artışımızdan kaynaklanıyor.
Geçen yıl ilk üç ayda AB’ye yüzde 12 gerileyen ihracat, bu yıl yüzde 6 artmış.
AB ekonomisindeki toparlanmayla birlikte, Türkiye-AB zirvesinin de olumlu sonuçlarını gördüğümüzü
düşünüyoruz.

Kocaeli Gümrük verilerine göre ihracatımız; geçen yıl Nisan’dan bu yana 1,6
milyar dolar ile en yüksek seviyeye ulaştı.
Aslında Kocaeli’nden yapılan ihracat geçen yıla göre yüzde 2,7 gerilemiş olmasına rağmen, bir evvelki aya
göre yüzde 26 arttı.
İhracatın toparlanıyor olmasından mutluyuz.

Mart ayında enflasyon beklediğimiz gibi gerilemeye devam etti.
Umarız bu düşüş kalıcı olur.
Aylık olarak;
TÜFE → - yüzde 0.04 (% 7,46)
ÜFE → + yüzde 0.4 (yüzde 3,80)
Enflasyondaki düşüş temelde tüketimdeki yeterince canlanmama ile ilgili iken aynı zamanda; Rusya’ya
yapılan ihracattaki sert düşüşten de kaynaklanıyor.
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Önümüzdeki aylarda da gerek baz etkisi ve petrol fiyatlarının sınırlı artış göstermesi nedeniyle gerilemenin
devam edeceğini düşünüyoruz.
Bu konjonktürü iyi değerlendirmemiz lazım.
Özellikle piyasaların tutumuyla Merkez Bankasının faizleri indirebileceğini umut ediyoruz.

Reel Efektif Döviz Kurunda;
Mart → 100,53 oldu. / Endeksi 100’ün altında olmasını tercih ediyoruz.
TL giderek değerleniyor. Bugün itibariyle dolar →2,8342 TL
Endeksi 100 olması durumunda doların tekrar 2,92 seviyelerine çıkmasını bekleyebiliriz.

Kapasiteler (TR) → yüzde 74,3, Kocaeli’nde →yüzde 70,4 ile paralel devam
ederken,
Şubat ayında yüzde 5,8 olarak gerçekleşen sanayideki büyüme bizleri
umutlandırdı.

Değerli Üyeler,
Konuşmama kısaca aylık faaliyetlerimizi aktararak devam edeceğim.
9 Mart
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat Ar’ın katılımlarıyla, yeni açıklanan Ar-Ge Reform Paketi
konulu toplantı gerçekleştirdik.

3

Toplantıya katılamayanlar için, Ar-Ge Reform paketi tasarım faaliyetleri de destek ve muafiyet kapsamına
alındı.
10 Mart
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımları ile OSB Oda
Başkanları istişare toplantısı düzenledik.
Her iki bakanımıza da sorunlarımızı ve görüş ve önerilerimizi iletme fırsatı bulduk.

11-13 Mart
Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyelerimiz, Denizli “Girişimci Kadınlar Zirvesi”ne katıldılar.

22 Mart
Katalonya Ticaret ve Yatırım Ofisi işbirliği ile “Katalonya’da Yatırım Fırsatları” konulu seminer
gerçekleştirdik.

21-24 Mart
Odamız, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu ve ABİGEM A.Ş. organizasyonunda, Kosova’ya bir heyet ziyareti
düzenledik.

29 Mart (iki faaliyet)
*Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında Odamızın Çevre İhtisas Komisyonu, Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörünü ve Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümüne ait laboratuarları ziyaret etti.
*Aynı gün Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimiz, İstanbul Sanayi Odası’nda “Sanayici Kadın Girişimciler
Çalıştayı”na katıldı.
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31 Mart (iki faaliyet)
*Savunma Sanayi Yerlileştirme Projemiz Kapsamında Odamızdan ve Donanma Komutanlığından oluşan bir
ekip ile dört firmamızı ziyaret ettik.
Proje kapsamında bu ziyaretlere devam edeceğiz.
Donanma Komutanlığı ile başlattığımız aynı çalışmayı, eş zamanlı olarak ASELSAN ve ROKETSAN ile birlikte
de devam ettiriyoruz.
Bu kapsamda dün ASELSAN Tedarikçi Günü Etkinliğini gerçekleştirdik.
31 Mart’ta ayrıca, Kimya Komitesi üyelerinden oluşan heyetle Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu
makamında ziyaret ettik.
5 Nisan
Bu yıl 22.’si düzenlenecek olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Basın Toplantısını gerçekleştirdik.
Ödül Törenini her yıl olduğu gibi bu yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.
2016 yılında organizasyonu Türkiye geneline açtık.
Son başvuru tarihi 2 Mayıs’tır. Ayrıntılı bilgiye arkadaşlarımızdan ve web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
6 Nisan
BloombergHT’den Ali ÇAĞATAY’ın katılımı ve Saxo Capital Markets Yetkilileri ile “Yatırım Semineri”
gerçekleştirdik.

8 Nisan
Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar’ın katılımıyla TOSB’da Arabuluculuk ve Tahkim konulu
bilgilendirme semineri düzenledik.
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9 Nisan
Ekonomi Gazetecileri Derneğinin organize ettiği ve Rıfat Başkanın katıldığı 12. Kartepe Ekonomi Zirvesi'ne
katıldım.
Başkanın sunumunu 23 Nisan’da yapacağımız Müşterek Meslek Komitesi toplantısında sizlerle
paylaşacağım.
10 Nisan
Merkez Bankası’nın Genel Kurulu’na katıldım.

Değerli Üyeler,
Son olarak sizlerin ilgisini çekecek birkaç hususu dikkatinize sunmak isterim.

Ekranda detaylarını gördüğünüz;
KOSGEB’in kısa adı KOBİ-GEL olan proje çağrısı için başvurular 1 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirilebilecek.
Toplamda 300 milyon destek dağıtılacak.
KOBİ’lerin imalat sanayinin bütün sektörlerinde yer alan Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji projeleri
desteklenecek.
Proje yazma konusunda ABİGEM’den destek alabilirsiniz.

Üyelerimiz için daha uygun maliyetlerde elektrik enerjisi sağlayabilmek amacıyla
Ortak Elektrik Enerjisi Temini Çalışması’nı başlattık.
İlkini 2 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz e-ihale 0,175 krş/kwh ile sonuçlandı.
Tarafımıza gelen başvurular içerisinden 3 üye faydalanmış olup 1 yıl süre içerisinde 42.258 lira avantaj
sağladı.
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Şimdilik katılımın çok az olduğu e-ihale yöntemini her ay gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki aylarda katılımın
artmasını bekliyoruz.

Biliyorsunuz; Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda bazı değişiklikler yapıldı.
Kanuna göre; tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların 25 Mayıs’tan itibaren yeni kanuna göre
tanımlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekiyor.
İşverenlere bu kapsamda ciddi para cezaları var.
Tebliğ’e göre Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen 48 mesleği ekranda görüyorsunuz.
TOBB’un kurduğu ve MYK tarafından yetkilendirilen MEYBEM A.Ş ile işbirliği içerisinde üyelerimize yasal
zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda destek olmaya çalışıyoruz.
MEYBEM tarafından sınav yapılan alanlar sarı ile işaretlenmiştir.

Ayrıca; sizlere yeni projelerimizden bahsetmek istiyorum.
Tüm projeleri ekranda görüyorsunuz.
KOSGEB’e yapmış olduğumuz “KOBİ Geliştirme Programı” isimli tematik proje başvurumuz olumlu
sonuçlandı.
KOSGEB projemizin 35 bin liralık kısmını karşılayacak. Diğerlerinin sonuçlarını bekliyoruz.

Sözlerime son verirken; İKV Başkanı olarak başta Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşu içerisinde yer alan 18 Meclis Üyemiz olmak üzere, sizlerin İKV’ye
desteklerinizi bekliyor ve

Şahsım ve Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
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