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21 Şubat 2018 

Sayın Rektör, 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Şubat ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörüm Sayın Haluk Görgün, bugünkü Meclis Toplantımıza ev sahipliğiniz için teşekkür 

ediyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Kısaca ekonomik değerlendirmemi yapmak istiyorum.  

 

Ocak ayında;  

İhracat → 12,5 milyar dolar (+ % 10,8) – en yüksek ocak ihracatı 

İthalat → 21,5 milyar dolar (+ % 38) – en yüksek ocak ithalatı 

Yıllık ihracatımız → 158,3 milyar dolara yükseldi - tarihi rekor 

 

İhracat artışlarını, üretim artışlarının işareti olduğundan memnuniyet verici buluyoruz. 

Ancak sıkıntımız ithalat artış hızının daha fazla olması. 

Ocak’ta ithalat artış oranı, ihracatın 3 katından daha fazla.  

 

Yükselen ithalat ile dış ticaret açığımız endişe verici boyuta ulaştı → 9.1 milyar dolar / + %108,5 

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,2’den yüzde 57,9 seviyesine geriledi. 

Bunun sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. 

Cari açığı da etkileyecek olması açısından tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

Yılı → 47,1 milyar dolar Cari Açık ile kapattık. (OVP → 39,2 milyar dolar) 

 

2016’nın 14 milyar dolar üzerinde. (2016 →  33,1 milyar dolar) 
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Cari açığı arttıran ana etken → 2017’nin ikinci yarısından itibaren artan dış ticaret açığı (turizmdeki artışa rağmen) 

Cari açıktaki yukarı yönlü eğilimin önüne geçilmesi gerekiyor. 

İthal edilen ürünler, kendi iç dinamiklerimizle üretilmeli. (Üretimin önündeki engeller kaldırılmalı) 

KOSGEB tarafından verilen stratejik ürün desteğini bu bakımdan önemsiyoruz. 

 

Finansman kısmına baktığımızda; 

*Doğrudan yatırımlarda net girişi → yüzde 20 azaldı  

*8.1 milyar doları 4.6 milyarı gayrimenkul alımı. 

*Gayrimenkul hariç → 3.5 milyar dolar   

 

*Portföy yatırımlarında net girişler → yüzde 74,1 arttı 

Burada yüksek faizin etkisi var.   

 

*Rezervler → 8.2 milyar dolar eridi.  

Geçen sene 813 milyon dolar fazlalık vardı 

 

 

İlimiz dış ticaret verilerine baktığımızda Ocak ayında; 

İhracat → 1,9 milyar dolar (+ % 8,5) 

İthalat → 4,2 milyar dolar (+ % 43,3)  

 

İlimiz 2018’de ihracata hızlı başladı.  

Bu yüksek performansın süreklilik kazanmasını arzu ediyoruz. 

 

 

Ocak ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 78,2 oldu. 

(Geçen yıldan → + 1,2 puan / geçen aydan → - 0,8 puan) 

 

Kocaeli sanayi kuruluşlarının ocak ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 70,9 

(Geçen ay ve geçen yıla göre → +0.2) 

 

Hem ilimiz, hem Türkiye genelinde kapasite kullanım oranlarındaki bu artış, üretim ve büyüme beklentilerimizi 

olumlu yönde destekliyor. 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda Ocak ayında;  

TÜFE → % 10,35 (aylık → % 1,02) 

ÜFE → % 12,14 (aylık → % 0,99) 

 

Döviz kurlarının gevşemesi ve baz etkisiyle ÜFE’de güçlü gerileme görüldü. 
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Önümüzdeki aylarda dövizde önemli bir hareket olmazsa, ÜFE’deki gerilemenin sınırlı da olsa devam edeceğini 

bekliyoruz.  

 

 

Reel efektif döviz kuru (ocak) → 85,53’e yükseldi. 

 

Ocak ayında Türk lirası reel olarak yüzde 0,75 değer kazandı. 

 

REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,5602 (bir önceki ay; 3,5242) seviyesinde olması gerekiyor.  (bugün dolar →  3,….) 

 

 

Sanayi üretim Endeksi Aralık ayında → + yüzde 8,7 

2017 → + yüzde 6,3  

 

Bu oranlar kredi ve vergi teşviklerinin → 2017 yılında sanayi üretiminin canlandırdığını gösteriyor.  

GSYİH’daki büyümeyi yukarı yönlü revize ediyoruz. 

Yıllık büyümenin → yüzde 7 dolayında olabileceğini bekliyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (Kasım) → yüzde 10,3 

(Geçen ay ile paralel, 2016’ya göre ise 1,8 puan geriledi) 

 

2016 Kasım’dan, 2017 Kasım’a; 

*İş gücü → 1 milyon kişi arttı 

*İstihdam → 1 milyon 448 bin kişi arttı 

 

Genç nüfustaki işsizlik oranının ise 3.3 puan gerileyerek yüzde 19.3 olmasını olumlu buluyoruz. 

İşgücüne katılan Suriyeli kayıt dışı çalışanları hariç tutarsak, işsizlik oranımızın 2-3 puan gerileyebileceğini görüyoruz. 

 

 

Bütçe (Ocak) → 1,7 milyar TL fazla verdik. 

Gelirler → -% 1 (58,2 milyar TL) 

Giderler → +% 19,4 (56,5 milyar TL) (Giderlerdeki artış çok hızlı.) 

 

Ocak’ta giderlerin yüzde 19,4 artmasına rağmen, 1.7 milyar TL fazla verdik. 

Ancak geçen yıl ocakta bütçe fazlamız 11.4 milyar TL idi.  

Bütçe fazlasının geçen yıla göre azaldığını görüyoruz. 

Burada tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. 
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Giderler tarafında; 

*Faiz giderleri → yüzde 8,5 azalmasına rağmen 

*Sermaye giderleri → yüzde 1285,6 artışı dikkat çekici. (2018 → 5 milyar TL / 2017 → 361 milyon TL) 

  

2018 için OVP’de öngörülen bütçe açığı → - 65,9 milyar TL 

Bu öngörülen açığın çok fazla olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan il bazında vergi gelirleri araştırması sonuçlarına göre 

ilimiz için birkaç veriyi sizinle paylaşmak istiyorum. 

 

Ödenen vergi → 69 milyar 413 milyon TL 

Bu rakam Türkiye geneli 72 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazla.   

Kişi başı vergi → 36 bin 857 TL (Türkiye ortalaması → 6 bin 663 TL) 

Kişi başı devletin harcaması → 3 bin 263 TL (Türkiye ortalaması → 8 bin 387 TL) 

 

 

İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı bugün itibariyle 90, Tasarım Merkezi sayısı ise 8 oldu.  

(2’şer firma ilave oldu)         

(TR → 795 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Bu ay Ar-Ge Merkezi olan firma: 

*Keskin Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

*Olmuksan İnternational Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş  

 

Tasarım Merkezi olan firma: 

*EAE Makine San. ve Tic. A.Ş.  

*Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler Sanç ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Kendilerini kutluyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

7 Şubat tarihinde Oda Başkanları İstişare Toplantısına katıldım. 

 

TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’nin son dönemde yapılan reform niteliğindeki çalışmaları hakkında bizleri 

bilgilendirdi. 
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Bunlardan bizleri ilgilendiren kısımlara değineceğim.  

 

Biliyorsunuz, YOİKK tarafından Meclis’e sunulan üç kanun tasarısı yasalaşmak ve yürürlüğe girmek üzere.  

 

1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısında; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Şirket kuruluş işlemleri kolaylaştırılacak.  

*Tek noktadan, şirket kuruluş işlemleri Ticaret Sicil Müdürlükleri’nden yürütülebilecek. 

 

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırılacak. 

*KOBİ’lerin taşınır rehinlerinin kapsamı; hammaddeden nihai ürüne kadar genişletiliyor. 

 

1/913 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısında;  

 

İflasın ertelenmesi kurumu tamamen yürürlükten kalkıyor. 

*Bu uygulamanın yerine, “eskiden de kanunda yeri olan ancak tercih edilmeyen konkordato kurumunun” revize 

edilmiş hali geliyor. 

*Bu düzenlemeyle; borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü 

yaşayabilecek olan şirketler konkordato talep edebilecekler. 

 

Tebligat Kanununda da değişiklik yapılıyor. 

*Sermaye şirketleri bakımından mevzuatta var olan, ancak fiilen uygulanamayan elektronik tebligat zorunluluğu, 

kapsamı genişletilmek suretiyle uygulanır hale getiriliyor. 

*Sistemin 1 Eylül 2018 tarihinde faaliyete geçmesi öngörülüyor.  

 

1/914 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ile; 

   

Yatırımcıya makine teçhizat alımlarında teşvikler geliyor. 

*Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan, imalat sanayiinde kullandıkları yeni 

makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getiriliyor. 

*Yine Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve 

üniversitelerin araştırma laboratuarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarında 31 Aralık 2019'a kadar 

KDV istisnası sağlanıyor.  

*31 Aralık 2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat da, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadar daha 

kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek. 

*Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan altyapı yatırımları KDV'den istisna 

ediliyor. 
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*Ayrıca 16 yaş ve üzerindeki ikinci el araçların hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç 

alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanıyor.  

 

*Yine aynı Kanun Tasarısında; yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye 

olarak Türkiye'ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur 

değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne 

geçilmesine yönelik düzenleme yer alıyor. 

 

Yasada; istihdam teşviklerinin kapsamının daha da artıyor olması sevindirici.  

   

Biliyorsunuz, 2017 yılında İstihdam Seferberliği sayesinde; 

*Ocak ayından Kasım ayına arasında → 1,5 milyon kişi istihdam edilmişti 

*Bir önceki yılda bu sayı → 231 bin kişi idi. 

 

İstihdam seferberliği 2020 yılına kadar devam edecek.  

*3 yıl boyunca her +1 istihdam için 12 ay süreyle tüm vergiler ve SGK primleri ödenmeyecek.  

*Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi ise 12 ay yerine 18 ay olarak belirleniyor. 

*Asgari ücret üzerindeki teşvik miktarı aylık → 887 TL/kişi olacak.  

*İmalat ve bilişim sektöründe ise teşvik miktarı (daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği) daha da yüksek 

olacak. Her bir istihdam için 2.154 TL’ye kadar vergi ve sigorta primleri karşılaşacak.  

*2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam 

ediliyor. 

 

Zorunlu istihdam ile ilgili de beklediğimiz düzenlemelerin gerçekleştiğini görüyoruz. 

*50 ve daha fazla işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu 

2020 yılına kadar uygulanmayacak. 

 

İşbaşı eğitim programlarına destek devam edecek. 

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile TOBB arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolu 

(MEGIP) imzalandı. Eski UMEM. Bu kapsamda çalışma gurupları oluşturulacak ve birlikte Mesleki Eğitim Kursları 

düzenlenecek olup kurslar işyerlerinde uygulamalı eğitim ağırlıklı olacak. 

*Yine bu çerçevede katılımcılara günlük 61,65 TL ödenecek ve genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları 

primleri devlet tarafından karşılanacak. 

*Çalışan sayınızın yarısı kadar iş başı eğitim programına katılan kursiyerler destekleniyor.   

*Biliyorsunuz üyelerimizin işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesi için Odamızda İŞKUR Hizmet Noktası 

kuruldu. 

*Buna ek olarak İstihdam teşviklerinin uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere Odalarda SGK 

hizmet ofisleri kurulacak ve ALO 170 hattı üzeriden sorular cevaplandırılabilecek. 

 

Biliyorsunuz tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi. 

*Şuan 81 meslekte zorunlu. 
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*Belgesiz çalışan her bir çalışan için 627 TL idari para cezası kesilecek. Bu denetimler başladı ve giderek artacağını 

öngörüyoruz.   

*ABİGEM marifetiyle çalışanlarınıza bu belgeleri aldırabilirsiniz. 

 

İş uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı getirildi. 

*Yapılan çalışmaya göre ocak ayı içinde gerçekleşen arabuluculuk faaliyeti sonucunda %69 oranında anlaşma 

sağlanmış durumda. 

*Biz de Oda olarak arabuluculuk konusunda girişimlerde bulunuyoruz. Yakın zamanda da bir bilgilendirme toplantısı 

düzenleyeceğiz.   

 

Biliyorsunuz; KOBİ’lerin finansmana ulaşması amacıyla Nefes Kredisi, KOSGEB ve KGF aracılığı ile toplamda 681 

firmaya 234 milyar TL destek sağlandı.  

*Nefes kredisi ile ilgili çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecek. 

*KOBİ’lerimiz için; 200 bin TL’ye kadar yüzde 1,09 faizle 12 ay, eşit taksitli kredi çekme imkanı olacak. 

 

Sizleri ilgilendireceğini düşündüğüm birkaç konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 

*Yetkilendirilmiş Yükümlü Seftifikası almak kolaylaşacak. 

*Dolaşım ve Menşei belgeleri elektronik ortama taşınacak. 

*Yük teslimat formu, gümrük müşavir ücretleri, geçici depolama ücretleri (ardiye) gibi alanlara üst sınır getirme 

yetkisi getirilecek. 

*Muhtasar ve SGK beyannameleri birleştiriliyor. 

*Türkiye’nin yerli otomobilini üretebilmesi amacıyla yapılan çalışmaları TOBB koordinatörlüğünde başlatıldı 

biliyorsunuz.  

 

Buradan; TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, sizlerin vasıtasıyla Odalarımızın ilettiği talepler 

doğrultusunda gerçekleştirilen reformlar için teşekkür ediyoruz. 

 

 

Sayın Rektörüm, 

 

Üniversitenizle, Avrupa Birliği projeleri kapsamında yakından çalışıyoruz. 

 

Geçtiğimiz yıllarda iş bilirliği içinde birçok proje başvurusu yaptık. 

 

Hala devam eden projelerimizde de aktif rol alıyoruz. 

 

2018 yılında Horizon projesine başvuracak hocalarımıza destek mektubu vererek, üniversite sanayi işbirliğini 

destekleyen her çalışmada üniversitemizin yanında yer alıyoruz.  

 

Bu yakın çalışmayı önümüzdeki dönemlerde de arttırarak geliştirmeyi arzu ediyoruz. 
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Sayın Görgün, mesleki eğitime etkin staj programlarının büyük katkı verdiğini düşünüyoruz. 

 

Zira, öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulamada göremiyorlar.  

 

Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültemiz ile yaptığımız iş birliği ile öğrencilerimize uzun dönem (bir 

dönem) staj yapmaları noktasında aracı oluyoruz. 

 

Geçtiğimiz yıl Mühendislik Fakültenizde uzun süreli staj uygulamasını başlattığınızı biliyoruz.  

 

Kocaeli Sanayi Odası olarak KOÜ ile başlattığımız işbirliğini, sizlerle de yapmayı teklif ediyoruz. 

 

Üniversitenizin dinamik ve başarılı akademik kadrosunun çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. 

 

Önümüzdeki dönemde, meslek komitelerimizin üniversitenize düzenli ziyaretler yaparak, üniversite-sanayi işbirliğini 

geliştirmeye yönelik, daha önemli adımlar atmak istiyoruz. 

 

 Aylık Faaliyetler… 

25 Ocak - Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi kapsamında 85 kişi ile Gölcük Tersane Komutanlığına ziyaretimiz oldu. 

 

30 Ocak - TOSB’da “Dış Ticarette Tarife Dışı Önlemler Konulu Semineri”ni gerçekleştirdik. 

 

30 Ocak – 1 Şubat  - İKV programı kapsamında Berlin’e heyet ziyaretimiz oldu. 

 

6 Şubat  

*İsveç İstanbul Başkonsolosu Odamızı ziyaret etti. 

*Aynı gün Odamızda “Tehlikeli, Tehlikesiz ve Ambalaj Atık Beyan Sistemleri ve Atık Taşıma Süreci Bilgilendirme 

Toplantısı”nı gerçekleştirdik. 

 

12 Şubat - Gölcük Belediyesi Kariyer Günleri Programına konuşmacı olarak katıldım. 

 

14 Şubat - KSO Dumlupınar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Robotik Sınıfının açılışını Kocaeli Valimizin katılımıyla 

gerçekleştirdik. 

 

19-20 Şubat  - Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi 37. Toplantısına katıldım. 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 


