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Ayhan Zeytinoğlu, 19 Eylül 2018 

Meclis Konuşması 

Sayın Hakan Güldağ, 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Öncelikle güncel Kocaeli verilerini paylaşmak istiyorum; 

                               

*Odamıza kayıtlı 2600 adet firma bulunmaktadır. 

 

*Bunların %10’unun üzerinde olan 274’ü yabancı sermayeli  

 

*İlk 500’de → 82 işletme (ilk 1000’de → 131) 

İstanbul bu rakamı 32 açıklıyor. Çünkü merkezlerin bulunduğu illeri dikkate alıyor. 

 

*İmalat sanayinin % 13’ü ilimizde gerçekleşmektedir. 

 

*70,6 milyar dolarlık dış ticaret (% 18,1)  

İhracat → 23,1 milyar dolar 

İthalat → 47,5 milyar dolar 

 

*Otomotiv (% 35,84), kimya (% 27), metal (% 19) 

 

*35 liman - iskele  (elleçlenen yük miktarı - 73 milyon ton) 

Sanayi ve liman kenti 

Avrupa’nın 10’uncu limanı 

 

İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin % 12,95’ini (69,4 milyar TL) karşılayan ikinci il  

72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. 

Kişi başı vergi → 36 bin 857 TL → devlete en fazla kazanç sağlayan il  

(TR → 6 bin 633 TL) 
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Devletin Kocaeli’ne kişi başına harcaması → 3 bin 263 TL  

(Türkiye ortalaması → 8 bin 387 TL) 

 

*İlde 13 adet organize sanayi bölgesi,  

*3 adet teknopark ve  

*Ayrıca Türkiye’nin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi, 

*2 adet serbest bölge  

 

Ar-Ge Merkezi olan toplam 961 adet şirketin, 107 tanesi İlimizde yer almaktadır. 10 adet de Tasarım Merkezimiz 

bulunmaktadır.  

 

 

Konuşmama ekonomi değerlendirmesi ile devam edeceğim. 

 

Ağustos ayında;  

İhracat → 12,4 milyar dolar (- % 6,5) 

İthalat → 14,9 milyar dolar (- % 22,4) 

İthalattaki gerilemeden dolayı dış ticaret açığı → 2,5 milyar dolara geriledi. (- % 58)  

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 83,3’e yükselmesini olumlu değerlendiriyoruz. 

 

İhracattaki gerilemeyi Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle eksik iş gününün etkilediğini kaynaklandığını 

düşünüyoruz.  

 

Önümüzdeki aylarda tekrar artış ivmesinin yakalanacağını bekliyoruz. 

 

Kocaeli Gümrüklerine göre ilimiz ihracatta Türkiye genelinden ayrışıyor. 

*İhracat → 1,7 milyar dolar (+ yüzde 3,7) 

*İthalat → 3,1 milyar dolar (- yüzde 17,3) 

 

Ocak-ağustos döneminde; 

*İhracat → yüzde 16,7 artarak 18,2 milyar dolar 

*İthalat → yüzde 18,1 artarak 34,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

Aynı dönemde ilimiz, 

*Ülke ihracatının yüzde 16,7’sini ve  

*İthalatının ise yüzde 21,8’ini karşıladı. 

*Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,8’ini,  
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Değerli Üyeler, 

 

Ağustos başından bu yana döviz kurundaki oynaklık nedeniyle Hükümetimiz tarafından bazı önlemler alınmaya 

çalışılıyor. 

 

İhracatçılarımız için 6 ay içinde, ihracat dövizini TL’ye döndürme zorunluluğu getirildi.  

 

Tamamen yurt içinden sağlanan bir hammadde ile yapılacak üretim ve sonucundaki ihracat için bu uygulamayı doğru 

buluyoruz. 

 

Ama ihracatı ithalata bağımlı olan sektörler için sorunlar oluşabilir. 

 

Ancak uygulamada aynı gün alım-satım yapılabildiğini öğrendik. 

 

 

Son üç-dört aydır ne yazık ki yüksek kurdan dolayı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalı 

içerisindeyiz. 

 

Bu sarmal ekonomimize durgunluk getiriyor.  

 

Ağustos ayında Türk Lirası’nda meydana gelen yüzde 30’luk değer kaybının etkisiyle Reel Efektif Döviz Kuru, tarihinin 

en düşük düzeyine indi → 64,82 (15 yıldan bu yana)  

 

Endekste bir evvelki aya göre 11.04 puanlık gerileme var.  

 

Yani fiyatlar veya Türk mallarının değeri bu oranda geriledi.  

 

Endeksin 100 olması durumunda doların ağustos ayında 3,9180 TL olması gerekirdi. (ağustos dolar → 6,5498 TL) 

Dolar bugün → …. TL 

 

 

TL’nin hızlı değer kaybı ağustos ayında ÜFE’yi sıçrattı. 

TÜFE → % 17,90 (aylık → % 2,30) 

ÜFE → % 32,13 (aylık → % 6,60) 

 

Enflasyon üzerinde dövizden kaynaklanan maliyet şoku var. Tabii kur artışı üretici fiyatlarına hemen yansıyor. 

TÜFE’ye yansıması zaman alıyor. 

 

Ancak ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılıyor olması da dikkat çekici.  (14 puanlık fark) 
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Üreticilerin fiyatlardaki bu artışları piyasalara henüz tam olarak yansıtmadıklarını görüyoruz.  

 

Piyasalar zaman içerisinde ÜFE’deki artışların TÜFE’ye yansıyacağı düşünüyoruz. 

 

Dolayısıyla enflasyonda zirveyi henüz görmediğimizi düşünüyoruz. 

 

Enflasyonun yıl sonunda zirve yapacağını düşünüyoruz. 

 

Ancak talep daralmasını da göz önünde bulundurursak bu yansıma daha sınırlı da olabilir. 

 

 

Tabii enflasyondaki bozulma temel makro ekonomide bozulmalara neden oluyor. 

 

*Üretim maliyetlerini zorluyor.  

*Yatırım yapılmasını imkansızlaştırıyor. 

 

Bu nedenle enflasyonla mücadeleyi önemsiyoruz.  

 

Esas olan çözüm yatırım iklimin iyileşmesidir. 

Sadece ekonomik verilerdeki düzelmelerle bunun sağlanamayacağını biliyoruz. 

Para hareketlerinin serbestliğinden, hukuksal altyapıyı düzenlemeye ilişkin reformlara ihtiyacımız var. 

 

Yapısal reformlar tamamlanması halinde, yabancı sermayenin ülkemize geleceğinden endişemiz yok. 

 

 

*Geçtiğimiz hafta Perşembe günü MB, PPK toplantısında Politika faizini 6.25 puan artışla yüzde 17.75’ten yüzde 

24'e yükseltti biliyorsunuz. 

 

Uzun zamandır beklediğimiz faiz artışı yapıldı. 

 

Faiz artırımı kararının orta vadede; enflasyonun gerilemesine ve TL’nin reel olarak değer kazanmasına katkı 

vereceğini düşünüyorum. 

 

Alınan bu kararın Merkez Bankası’nın bağımsızlık algısını güçlendirdiğini de düşünüyorum. 

 

Döviz kurunda gerileme aynı gün yüzde 10’a yakın oldu. 

 

Para Politikası Kurulu öncesi dolar 6,5538 TL’den, 6,01’i gördü. Ancak tekrar geldiği noktaya döndü.  

(Bugün ise dolar 6,41 TL oldu.) 

 

Merkez Bankasnın faiz artışların da fazla etkili olmadığı bir döneme girdik. 
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*Bundan sonraki en önemli adım; yarın açıklanacak olan Orta Vadeli Program.  

 

Umarız yeni açıklanacak OVP’de hukukun üstünlüğü ilkeleri sağlanarak yatırım ortamı iyileştirilir ve tekrar yabancı 

sermayenin çekilmesi için gerekli tedbirler alınır. 

 

 

İkinci çeyrek büyüme → yüzde 5,2 ile tahminlere paralel geldi.  

 

Yılın ilk yarısında sağlanan büyüme → yüzde 6.2 oldu.  

 

İkinci çeyrekte, OECD ülkeleri içerisinde birinci,  AB ülkeleri içinde ikinci sırada yer alıyoruz. 

 

Büyümenin büyük bir kısmı net ihracattan kaynaklandı.  

 

İhracata verilen her türlü destek ve teşvikin büyümeye etki ettiğini görüyoruz. 

 

Büyümeye tarım hariç her sektörden pozitif katkı geldi. 

*Sanayi  → yüzde 4,3 

*İnşaat →  yüzde 0,8 

*Hizmetler→  yüzde 8 

*Tarım →  yüzde -1,5 

 

*Yatırım harcamaları ise → yüzde 3,9 arttı. Makine ve teçhizat yatırımlarının payı maalesef küçük. 

(Makine ve teçhizat yatırımları → + yüzde 0,6 / İnşaat yatırımları → + yüzde 6,6) 

Bu hafta başı Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın açıkladığı; yerli makine alımlarına verilen destek, umarız makine 

teçhizat yatırımlarını artırmaya katkı verir.  

 

Biliyorsunuz üçüncü çeyrekte faizlerin yüksekliği sebebiyle yatırımlar da durma noktasına geldi.  

 

Diğer taraftan, yüksek döviz kuru ile alım gücünün düşmesinden dolayı, iç talepte de önemli daralma var. 

 

Sadece ihracatın katkısı ile büyüyemeyeceğimiz açık. 

 

Bu bakımdan üçüncü ve dördüncü çeyrekle birlikte, büyüme hızında yavaşlama olacağını düşünüyoruz. 

 

 

Yıllık cari açık (temmuz) → 54,6 milyar dolara geriledi. (aylık → - 1,8 milyar dolar) 

 

Ağustos ayında düşük dış ticaret açığı ve turizm gelirlerinin de katkısını ile cari fazla vereceğimizi düşünüyoruz.  
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Dolayısıyla yıllık cari açıktaki gerilemenin önümüzdeki dönem de devam edeceğini bekliyoruz. 

 

 

Sanayi üretim Endeksi (temmuz) →   yüzde 5,6 / olumlu değerlendiriyoruz. 

 

Bu artışların devam etmesini temenni ediyoruz. Temmuz ayında ihracatta rekor seviyede artış gerçekleştirdik.  

 

Döviz kurlarının ihracata yaptığı etkinin sanayi üretimine olumlu yansımasını görüyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (Haziran) → 10,2 (bir önceki ayın 0,5 puan üzerinde) 

 

İşsizlik oranının sezonsal olarak düşmesi gereken dönemde artmış olmasını, üretimde daralmayı işaret ettiğinden 

endişe verici buluyoruz.  

 

Ekonomik belirsizliklerle, yatırım ortamındaki iklim bozukluğunun olumsuz yansımalarının etkisini görüyoruz. 

 

 

Ağustos ayı bütçe → 5,8 milyar TL açık verdi 

 

Gelirler → yüzde 23,3 artarak 70.3 milyar TL,  

Giderler → yüzde 31,5 artarak 76.1 milyar TL olarak gerçekleşti.  

 

Bütçe açığı; 

Sekiz aylık → 50.8 milyar TL. (2017 → 25.1 Milyar TL) 

 

Bütçe açığındaki artışların ekonomimizi daha kırılgan yapacağını düşünüyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği geçen ay da bahsettiğim KOBİ finansmanına yönelik uygun 

maliyetli üçüncü nefes kredisi çalışmasını başlattı. 

 

KOBİ'lerimizin teminat zorlukları dikkate alınarak krediler KGF kefaleti ile kullandırılacak.  

 

Krediden tüm KOBİ'lerimiz faydalanabilecek.  

 

Firma bazında azami 200 bin lira kullandırılacak. Krediler 6 ay ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 18 ay vadelidir. 

Kredinin faizi aylık yüzde 1,85 yıllık yüzde 22 civarında olacaktır. 
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Başta Rifat Başkan olmak üzere Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 

 

 

Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 117’ye ulaştı.  

(TR → 961 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

 

Aylık Faaliyetler… 

 

3 – 4 Eylül tarihlerinde → Belçika’nın Brüksel ve Ghent şehirlerine heyet ziyareti gerçekleştirdik. 

T.C Brüksel Büyükelçiliği, VOKA (Flanders’ Ticaret ve Sanayi Odası), North Sea Liman İşletmesi ziyaret ettik.  

 

4 Eylül → Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimiz Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

 

6 – 13 Eylül → ABD yapılan ziyaret kapsamında; 

*Türk firmaların ABD pazarına girmelerinde destek sağlayan Türk Ticaret Merkezi’ni ziyaret ettik.  

*ABD Chicago Boşkonsolusu Umut Acar Beyefendinin heyetimiz adına düzenlediği resepsiyona katıldık. 

*İki yılda bir gerçekleşen ve 130 bin ziyaretçinin katıldığı IMTS Üretim Teknolojileri Fuarı katıldık. 

*Metal sektörünün öncü firmalarından Wigel Tool Works firmasını ziyaret ettik. 

 

6 – 13 Eylül → SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına stant ile katılım sağladık. 

 

18 Eylül → Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Basın Toplantısını gerçekleştirdik. 

Bildiğiniz üzere artık gelenekselleştirdiğimiz Sektörel Performans Ödül Organizasyonu’nun bu yıl on birincisini 

düzenliyoruz.  

 

Başvurularımız açılmış olup, son başvuru tarihi 5 Kasım’dır 

 

Söz konusu organizasyonumuza katılımlarınızı bekliyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nı (SANTEK) yine TÜYAP 

organizasyonu ile düzenliyoruz.  

 

Bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nü ve tüm Vakıf şirketlerini stantlı ve geniş 

katılımla ağırlayacağız. 
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Ayrıca; fuar ile yine eş zamanlı olarak düzenlediğimiz ‘Match4industry Etkinliği’nin bu yıl 7’ncisini organize edeceğiz. 

 

Sizleri de bu fuara stantlı olarak katılımlarınızı bekliyoruz. 

 

 

Son olarak; 22 Eylül Cumartesi günü Oda Orkestramızın bir konseri var. 

 

Ford Otosan Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek olan Yaza Veda Konserimize her birinizin ailelerinizle birlikte 

katılımlarınızı bekliyoruz. 

 

 

Sözlerime son vermeden önce; 

 

Kocaeli Sporumuz ligde ilk üç maçı kazandı. Lider konumda. 

 

Vilayetimizin başlattığı kampanyayı duyurmuştuk. Bu kampanya çerçevesinde sanayicilerimizden ufak katkılar 

bekliyoruz. 

 

Hesap numarasını WhatsUp’dan paylaşacağımızı belirtir, 

 

 

Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlarım. 

 

 

 

 


