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16 Ocak 2019 

Sayın Gergerli, 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde, İzmit Sarayında, ilk ve tek basın toplantısını yaptığı 

ve Cumhuriyetin kuruluşunu müjdelediği tarihin yıldönümü olan “16 Ocak Basın Onur Gününü” kutlayarak, 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Aralık ayında;  

İhracat → 13,9 milyar dolar (+ % 0,5) 

İthalat → 16,6 milyar dolar (- % 23,2) 

Dış ticaret açığı → 2,7 milyar dolar (- % 71,1)   

 

Yılın tamamında; 

İhracat → 168,1 milyar dolar (+ % 7,1) 

Rekor seviyede ihracat. 

 

İthalat → 223,1 milyar dolar (- % 4,6) 

Dolayısıyla dış ticaret açığımız → 55 milyar dolara geriledi. (- % 28,4) 

İhracatın ithalatı karşılama oranı → % 75,3   (2017 → % 67,1) 

 

Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan → 2019'da İhraç ürünlerimizde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya ve 

pazarlamaya yatırım yapan firmalarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek verileceğini açıkladı. 

 

Umarız bu katkılarla 2019’da ihracatımız → aylık bazda 15’er milyar dolar üstü seviyelerde gerçekleşir.   

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; 

Aralık ayında; 

*İhracat → 2,7 milyar dolar (+ % 23,3) 

*İthalat → 3,4 milyar dolar (- % 27,9) 
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Yılın tamamına baktığımızda; 

*Dış ticaretimiz → 77,1 milyar dolara ulaştı. (+ yüzde 9,1) 

Türkiye’deki dış ticaretimizin payı → % 18,1’den → % 19,7 yükseldi. 

 

*İhracatta tarihi rekor kırdık → 28,6 milyar dolar (+ yüzde 23,6)   

Ülkemizin 2000 yılındaki toplam ihracatını geçmişiz → 27,8 milyar dolar  

Türkiye’deki ihracatımızın payı → % 14,7’den → % 17 yükseldi. 

2018 yılında ilimiz ihracat artış oranı, Türkiye genelinin çok üzerinde ve  

İstanbul’dan sonra en yüksek ihracat yapan ikinci il olduk. 

 

*İthalat → 48,6 milyar dolar (+ % 2,1)   

 Türkiye’deki ithalatımızın payı → % 20,3’den → % 21,8 yükseldi. 

 

Kocaeli’ni bir ülke olarak düşünürsek; Dış ticaret hacmi ile → Dünya sıralamasında 61. sırada yer aldık. 

(geçen yıl 58. Sıradaydı. Gerileme bu yıl ithalatımızın azalmasından kaynaklanıyor) 

 

İhracat şampiyonu yine otomotiv sanayi oldu → yüzde 19 artış. 

Otomotiv sanayinin toplam ilimiz ihracatındaki payı da → yüzde 45’den yüzde 49’a yükseldi. 

 

İhracata katkı veren tüm firmalarımızı kutluyorum. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (aralık) → 75 oldu. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 4,2395 TL  

Aralık dolar → 5,2970 TL idi. 

 

Üretici Fiyatları Endeksine göre endeksin 100 olması halinde dolar → 4,7856 TL oluyor. 

Dolar bugün → 5,45 TL 

 

İhracatı desteklemesi açısından → 90 seviyesini aşmamasını istiyoruz. 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda Aralık ayında; 

TÜFE → % 20,30 (aylık → - % 0,40) 

ÜFE → % 33,64 (aylık → - % 2,22) 

 

Enflasyondaki mevcut yüksek seviyeler → Döviz kurlarındaki artışın yansıması. 

 

Bizi asıl etkileyen üretim maliyetlerinin yüksekliği. 

 

Döviz kurlarının gevşemesi ve enerjiden kaynaklanan iyileşmenin etkisiyle, ÜFE’de iki aydır hızlı gerileme görüyoruz. 
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Yıllık cari açık (kasım) → 33,9 milyar dolara geriledi. (hızlı geriliyor) 

Aylık → 986 milyon dolar fazla verdik. 

Yıllık cari açıkta gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. 

2018 → 30 milyar dolar altında cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. 

 

 

Kasım ayı; Sanayi üretimi  → yüzde 6,5 geriledi. 

İhracatımızdaki olumlu gelişmelere rağmen, iç pazardaki durgunluk nedeniyle; sanayi üretimi hem aylık, hem yıllık 

bazda geriledi. 

 

Son çeyrekte büyümenin negatif olabileceğine işaret ediyor. 

 

 

Bütçe (Aralık) → 18,1 milyar TL açık verdi. 

Alıştığımız aralık ayı açığından az  

*Gelirler yüzde 20.2 oranında artarak → 67 milyar TL,  

*Giderler yüzde 11 oranında artarak →  85.1 milyar TL olarak gerçekleşti. 

 

Yılı 72,62 milyar TL açık ile kaptık. Hedefimizin denk bütçe yönünde olduğunu her zaman dile getiriyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (Ekim) → yüzde 11,6 (bir önceki yılın 1,3 puan üzerinde) 

Bir önceki aya göre de 0,2 puan arttı. 

 

Genç nüfustaki işsizlik → yüzde 22,3 (bir önceki yıl → yüzde 19,3) 

 

İşsizlik oranının ekonomideki durgunluk ve mevsimsel etkilerle artışı devam ediyor.  

 

Biliyorsunuz asgari ücrette yüzde 26 artış yapıldı.  

 

Enflasyon üzerindeki bu artışın firmalara oluşturduğu maliyet, işsizlik oranını daha da artmasından endişe 

duymuştuk. 

 

Ancak son dönemde istihdama yönelik ardışık teşvikler açıklandı.  

 

*Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıldı. 

51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki 2019’da da devam ediyor.  
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*Asgari ücret desteği 12 ay devam edecek. (2018’de 9 aydı) 

 

*Sigorta prim teşviki uygulaması önümüzdeki yıl  

500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan’dan 5 puana çıkarıldı. 

500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 5 puan olarak devam edecek.  

Büyük ölçekli firmalarımız açısından çok önemli. 

 

*2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacakların asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi  giderlerini devlet 

üstlenecek. 

 

*Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle 

sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak 

alınacak. 

 

*Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresi 12 aydan 18 aya çıkarıldı. 

 

Çalışma hayatında yapılan teşviklerin, iş hayatına katkı sunarak işsizlik artışının önünde engel olmasını ümit ediyoruz. 

 

 

Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 131’ye ulaştı.  

(TR → 1406 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Yeni Ar-Ge Merkezli firmalarımız: 

*Hassan Ar-Ge Merkezi 

*Linde Opsan Otomotiv Parçaları A.Ş. 

*Lubratech A.Ş. 

*Opsan Orijinal Sac Parça Sanayi Ticaret A.ş. 

*Yapı Kredi Bankası AŞ. 

 

 

Aylık faaliyetlerimizde ise 

 

3 Ocak → 3. Meslek Komitesi Üyelerimiz Muş Korkut İlçesi Çakırlı İlkokulu’na giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.  

 

15 Ocak → İngiltere Büyükelçiliği Heyetini Odamızda ağırlayarak Brexit sürecini ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri 

değerlendirdik. 

 

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/is-kazasi/
http://www.milliyet.com.tr/issizlik-sigortasi/
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Sayın Gergerli, 

 

Öncelikle kısaca Kocaeli verilerini paylaşmak istiyorum; 

 

Odamıza kayıtlı 2800 adet firma bulunmaktadır. 

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

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

*İmalat sanayinin % 13’ü ilimizde gerçekleşmektedir. 

 

 

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

*İstanbul bu rakamı 35 açıklıyor. Çünkü merkezlerin bulunduğu illeri dikkate alıyor. 

 

77,1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile → Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,7’sini karşılıyor.  

*İhracat → 28,6 milyar dolar  

*İthalat → 48,6 milyar dolar  

*Gümrük Bakanlığı rakamlarını dikkate almıyoruz. Çünkü merkezlere göre açıklıyor. 

 

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

*Sanayi ve liman kenti  

*Avrupa’nın 10’uncu limanı 

 

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişmektedir. 

*14 adet organize sanayi bölgesi,  

*3 adet teknopark (KOÜ, GOSB ve TÜBİTAK Martek) ve  

*Ayrıca Türkiye’nin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi, Muallimköy’de bulunduğundan Teknopark sayısı 4’e 

çıkmaktadır.  

*2 adet serbest bölge (KOSBAŞ, TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölge)  

 

Kocaeli İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin %11,82’sini karşılayan üçüncü ildir. 

(2018 yılı) 

*İlimiz, 2018 yılında 73 milyar 452 milyon TL vergi ödemiştir. 

*71 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. 

*Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi → 37 bin 977 TL'dir. (TR → 7 bin 688 TL) 

*Devlete en fazla kazanç sağlayan il.    

*Kocaeli’nde kişi başına devletin harcaması → 3 bin 713 TL’dir. (Türkiye ortalaması → 10 bin 277 TL)  

(2018 nüfusu tahmini hesaplanmıştır) 
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Sayın Gergerli, 

 

Ağustos ayından bu yana yüksek kurdan dolayı, ülkemiz yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalı içerisine girdi. 

 

Bu nedenle ekonomimizde ciddi bir daralma yaşanıyor.  

 

Yüksek faiz oranları, yatırımların önündeki en büyük engel.  

 

Bu kapsamda Hükümetimiz tarafından bazı önlemler alınmaya çalışılıyor. 

 

En son geçen Perşembe günü Bakan Albayrak KOBİ’ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıkladı. 

 

KOBİ Değer Kredisi: 

*Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı sağlanacak. 

*İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek.  

*Paketin tutarı 20 milyar lira. 40 bin işletmeye kredi verilecek 

*Kredi; 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranlı olacak. 

 

Bu kredinin kullanımında en önemli katkı Kredi Garanti Fonundan geliyor. 

 

Bu sistem teminat bulmakta zorlanan KOBİ’lerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırıyor, bankalar da sorunsuz 

KOBİ’lere destek olabiliyor. 

 

Bu bakımdan Kredi Garanti Fonunun doğru bir model olduğunu düşünüyoruz.  

 

Ülkemizde işletmelerin yüzde 95’inden fazlasını KOBİ'ler oluşturuyor. KOBİ'ler aynı zamanda toplam istihdamın ve 

üretimin de yarısından fazlasını tek başına karşılıyor. 

 

KOBİ'lere sağlanan her türlü desteğin üretim, istihdam ve ihracat olarak geri döneceğini biliyoruz. 

 

Firmalarımızdan gelen ve size aktarmak istediğimiz hususları da iletmek istiyorum: 

* Zor durumdaki şirketlerin faaliyetlerinin devam etmesi ve ekonominin canlanması adına, mal alımı hususunda bir 

sistem geliştirilsin. 

*Birçok banka KGF kefaletine sıcak bakmadıklarını beyan ediyor. 

* Denizbank, Fibabank ve TEB; KGF limiti olmadığını söylüyor. 

*KGF hizmetinin doğru yerlere ulaştırılması sağlansın. İhracat yapan firmalarımız bu desteği alabilirse anlaşma 

yapılan yurtdışı firmalara daha kaliteli ve daha fazla cirolu iş yapma imkanı doğacaktır.  

*KGF ile Eximbank arasındaki özkaynak kredi hattı kapalıdır. 

*KGF’nin yatırım ve ihracat yapan; KOBİ sınırını aşan firmalar için Eximbank, TCMB gibi kaynaklardan kullanılacak 

kredilere teminat sağlanmasını talep etmekteyiz. 

*Üretici ve ihracatçı firmalara KGF limitinin bankalarca oluşturulmasını ve hakkının korunmasını istiyoruz. 
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*Borcu yoktur yazılarının yerine bankaların Kredi Notu verme yetkisi getirilsin. (Çünkü ihracat yapan firmalar mahsup 

işlemleri dolayısı ile borcu yoktur almakta zorlanmaktadır.)  

*Üretici ve İhracatçı firmalar dışında KGF kredisi kullandırılmasın.  

*İpotek karşılığı KGF kullandırmak isteyen bankalar uyarılsın. 

 

 

Bugün toplantımıza katılarak bizlerle güncel bilgileri paylaşacağınız için tekrar teşekkür eder, 

 

Sözlerime son verirken; şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlarım. 


