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20 Şubat 2019 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Ocak ayında;  

İhracat → 13,2 milyar dolar (+ % 5,9) 

İthalat → 15,7 milyar dolar (- % 27) 

Dış ticaret açığı → 2,5 milyar dolar (- % 72)   

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 83,8. (2018 → Yüzde 57,8’di.) 

İhracat artış hızımız yavaşladı. 

İthalattaki gerileme ise - cari açığımız açısından memnun edici 

 

İthalattaki gerilemenin detayları: 

 

*Ocak ayında; Yatırım (Sermaye) Malları ithalatı → - %40,3 → dikkat çekici. 

(Yeni yeni yatırım ve istihdam sağlayabilmek için) 

 

Yıllık olarak baktığımızda; 

Yatırım mallarının toplam ithalatımızdaki payı, maalesef geriliyor: 

2014 → % 14,9 

2015 → % 16,8 

2016 → % 18,1 

2017 → % 14,2 

2018 → % 13,1 

 

*Hammadde (ara mallar) ithalatı → - %24,1  

Ara mallarını → biz üretelim istiyoruz. 

Oysa toplam ithalatımız içerisinde ara mallarının payı artmış:  

2014 → % 73,0 

2015 → % 69,2 

2016 → % 67,6 

2017 → % 73,3 

2018 → % 76,2 

 

*Tüketim Malları ithalatı → -% 34,3  
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Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; 

Ocak ayında; 

*İhracat → 1,9 milyar dolar (- % 3) 

*İthalat → 3,1 milyar dolar (- % 26,8) 

 

İhracata en büyük katkı otomotiv sektöründen geldi.  

 

 

Yeri gelmişken; dün Odamız üyesi Honda’nın içten yanmalı motor üretimini, 2021’de sonlandıracağını öğrendik. 

 

Bu karar Honda Global’in elektrikli araç stratejileri doğrultusunda alınmış bir karar.  

 

Bildiğimiz kadarıyla üretimlerine elektrikli otomobil ile devam edecekler. 

 

Honda’nın üretim operasyonlarını, elektrikli araç ile revize etmelerini doğru buluyoruz. 

 

 

Biliyorsunuz; otomotiv sektöründe Türkiye’deki üretici sayısı pazar büyüklüğüne göre çok fazla.  

 

Dolayısıyla yılda 38 bin araç üreten Honda’nın, Türkiye’de rekabet etmesi çok zor. 

 

Ayrıca, son iki yıldır Honda burada ürettiği Civic’leri dizayn hataları nedeni ile geri çağırdı. 

 

Bu nedenle beklediği kârı yapamamış olabilir. 

 

Biliyorsunuz Volkswagen de Türkiye’de üretim yapabilir miyiz diye düşünüyor.   

 

Honda’nın aldığı bu kararın, Volkswagen’in kararını olumlu mu, olumsuz mu etkileyecek göreceğiz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (ocak) → 75,61’e geriledi. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 4,2845 TL  

Ocak dolar → 5,3621 TL idi. 

Dolar bugün → 5,3282 TL 

 

REK Ekimde 70'e, Kasım'da 75,67'ye Aralık'ta 76,15 seviyesine yükselmişti. 

 

REK’in 90’ın üzerine çıkmasını, ihracatı desteklemesi açısından istemiyoruz. 

 

İhracatı kalıcı desteklemesi için; artık dolar kuru enflasyon kadar artmalı. 
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Enflasyon verilerine baktığımızda ocak ayında; 

TÜFE → % 20,35 (aylık → + % 1,06) 

ÜFE → % 32,93 (aylık → + % 0,45) 

 

ÜFE → döviz kurunun etkisiyle gerilemeye başladı.  

ÜFE’de → yılın ikinci yarısından itibaren daha hızlı düşüş bekliyoruz. 

 

Kur tarafından herhangi bir anormallik olmazsa, önümüzdeki aylarda TÜFE’de de aşağı yönlü gidiş olacaktır. 

Diğer taraftan, Ocak ayında TÜFE’deki yükselişin en önemli nedeni gıda fiyatları idi. 

 

ÜFE ile TÜFE arasında → 12,6 puanlık makas var.  

Ekim ayından bu yana geriliyor. Ancak hala yüksek. 

Bu makasın kapanabilmesi için üretici üzerine binen maliyet yükü; kar marjından fedakarlıkla sağlıyor ya da 

piyasadaki varlığını sonlandırıyor.  

Dolayısıyla enflasyonun → maliyet kaynaklı olduğunu görüyoruz. 

 

 

Yıllık cari açık 2018 → 27,6 milyar dolara geriledi. 

Aralık ayında (aylık) → - 1.4 milyar dolar  

Cari açık→ İç talepteki daralma nedeniyle ithalatın azalması ile geriliyor. 

Yıllık cari açıkta gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. 

Baz etkisiyle bir sonraki ay → 3 milyar dolar daha azalabilir. 

 

Finansman Hesabı; 

Doğrudan Yatırımlar → 9,5 Milyar dolar (2017 → 8,8 Milyar dolar) 

Portföy Yatırımları → 3 Milyar dolar çıkış. (2017 → 24,5 milyar dolar) 

Resmi Rezervler → 10,4 milyar dolar azaldı. 

Net hata Noksan → 21,2 milyar dolar giriş. 

 

Sanayi üretimi (aralık) → yüzde 9,8 geriledi. 

 

2018 yılının genelinde ise → + yüzde 1,8  

(2017 → + yüzde 8,9) 

 

Bazı iktisadi faaliyetlere göre sanayideki büyüme oranları (2018 yılı)  

İmalat sanayi → + yüzde 1,5    (2017 → yüzde 9) 

Enerji → + yüzde 2,5     (2017 → yüzde 7) 

Sermaye malı → + yüzde 0,2    (2017 → yüzde 12,9) 

Ara malı → + yüzde 0,6   (2017 → yüzde 8,9) 
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Ara malı üretiminin azalıyor olması istediğimiz bir tablo değil.  

Zira bizim hedefimiz ara malı imalatçısı olabilmek.  

 

Son çeyrekte sanayi üretimi → yüzde 7,5 geriledi. 

Buradan son çeyrekte büyümenin de → negatif olabileceğini düşünüyoruz. 

Yıllık büyümenin ise → yüzde 2-2,5 dolayında olabileceğini bekliyoruz. 

 

 

Bütçe (Ocak) → + 5,1 milyar TL 

*Gelirler → + yüzde 66,6 → 96,9 milyar TL 

*Giderler → + yüzde 62,5 →  91,9 milyar TL  

Hem gelirler, hem giderlerdeki artış oranı enflasyonun çok üzerinde. 

 

Ocak ayında verilen 5,1 milyar TL bütçe fazlasını olumlu değerlendiriyoruz.  

(2018 ocak → + 1,67 milyar TL) 

 

Gelirlere en büyük katkı → Merkez Bankasından gelen 33 milyarlık temettü geliri oldu. 

Eğer bu katkı olmasaydı gelirler → 62,9 milyar TL ile → yüzde 8,2 artacaktı. 

 

Bütçe giderlerinin detayını incelediğimizde;  

*Sermaye giderleri → + yüzde 119 

 

Bunun alt kalemi olan  

*Gayrimenkul Sermaye ve Üretim Giderleri (Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler) → + yüzde 165 

 

Bu ödemeler piyasaları canlandıracağı için umut verici. 

 

Umarız bu ödemeler devam eder. 

 

Devlete iş yapan şirketler, paralarını alamadığı için zorda.  

 

Bu firmaların yaklaşık 100 milyar TL devletten alacakları var.  

 

Devletten alacaklı firmaların zora girmesi ile taşeron firmaların da zarar gördüğünü biliyoruz. 

 

İşsizlik oranı (Kasım) → yüzde 12,3  

Bir önceki yıla göre → +2 puan  

Bir önceki aya göre → +0,7 puan 

Beklentilerin üzerindeki işsizlik oranı → istihdam kaybından kaynaklanıyor. 
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İstihdam (kasım ayında): 

2017 → + 1,4 milyon kişi  

2018 → - 201 bin kişi   

 

Kasım ayında istihdamın yüzde 20’si sanayi sektöründen 

(Geçen yılın → + 0,8 puan üzerinde) 

 

Ancak; kasım ayı itibariyle sanayi üretimi daralmaya başladı. 

Ocak ayında da asgari ücret zamları geldi. 

 

Önümüzdeki aylarda: 

*istihdamda sanayi payının azalabileceğinden ve  

*işsizliğin daha da artacağından endişe duyuyoruz. 

 

Bir diğer dikkat çeken konu genç nüfustaki işsizlik → yüzde 23,6  

(bir önceki yıl → yüzde 19,3) 

 

Her dört gencimizden biri işsiz. 

Burada yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 

Gençler en önemli sermayemiz. Onların eğitimine daha fazla çaba harcamalıyız. 

 

Diğer taraftan; OECD verilerine göre; 

 

Çalıştıracak kişi bulmakta zorluk yaşayan işverenlerin oranında;  

Japonya %89  

Türkiye %66 (Türkiye ikinci sırada) 

Yunanistan %61  

Slovak Cum. %54  

Almanya %51  

Macaristan %51  

Polonya %51  

Avusturya %46  

Portekiz %46  

ABD %46 

 

 

Sayın Üyeler, 

 

Heritage Foundation tarafından yapılan 2019 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde → Türkiye 180 ülke arasında 68. 

sırada yer alıyor.  
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Türkiye 2018’e göre 10 basamak geriledi.  

 

Avrupa bölgesini kapsayan 45 ülke arasında (bölgesel sıralamada) ise → 33. Sırada yer alıyoruz. 

 

Skor olarak ise ülkemiz → 64,6 puana sahip. 

Dünya ortalaması → 60,8 

Bölgesel ortalama → 68,6 

 

 

Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 135’e ulaştı.  

İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. 

 

Yeni Ar-Ge Merkezli firmalarımız: 

*Base Studio 

*Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz üzere afet yönetimi, özellikle bölgemiz için çok önemli bir konu. 

 

Bu yıl 17 Ağustos depreminin 20. yılı olması dolayısıyla Kocaeli Üniversitemiz ile ortak bir çalışma yaptık. 

 

4 Şubat tarihinde “Afet Ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi”ne başlayarak bir işbirliği protokolü 

imzaladık. 

 

Bu protokolle; 

*sanayi kuruluşlarının afet ve acil durum planları konusunda danışmanlık ve 

*çalışanlar için farkındalık eğitimleri düzenleyeceğiz. 

 

Bu eğitimler ile bir amacımız da iş sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

 

Biliyorsunuz küçük ve basit  müdahalelerle büyük sorunlar giderilebiliyor. 

 

Eğitim faaliyetlerine, öncelikle kendi personelimiz ile başlıyoruz. 

  

Daha sonra bu eğitimleri tüm üyelerimize yaygınlaştırmak istiyoruz.  

 

Çalışanlarınıza eğitim aldırmak istemeniz durumunda bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

 

Bunun bizim bölgemize yakışan örnek bir seferberlik olduğuna inanıyorum. Hepinizin katılımlarını bekliyorum. 
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Aylık faaliyetler… 

 

16 Ocak → Odamızda, “Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde 117 Meslek Zorunluluğu ve Ücret Teşvikleri Hakkında 

Bilgilendirme Toplantısı”nı gerçekleştirdik.  

 

17 Ocak → “KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları Bilgilendirme Toplantısı”nı Odamızda 

gerçekleştirdik. 

 

21 Ocak → Sayın Cumhurbaşkanımız ve birçok Bakanımızın da katılımıyla gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi 

Şurası’na katıldım. 

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu geçen ay sizlere sunduğum gündeme getirilen ve çözüm sağlanan uygulamalardan 

bahsetti.  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonominin önünü açmak için bir çok tedbir aldıklarını ve yeni tedbirler alacaklarını dile 

getirdi. 

 

Bizlerden 2 milyon yeni istihdam istedi. Kocaeli olarak 100 bin istihdam garantisi verdik. 

 

Bu konuda sizlerin ve bölge sanayicilerimizin desteğine ihtiyacımız var.  

 

22 Ocak → Odamızda, “Yerli Üreticilerin Korunması Amaçlı Ticaret Politikası Araçları ve Askıya Alma Sistemi” konulu  

bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdik. 

 

23 – 24 Ocak → TOBB Başkan Vekilliğim dolayısıyla görev alanımda bulunan 11 Oda ziyareti gerçekleştirdim.  

 

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve 

Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, 

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce 

Ticaret ve Sanayi Odası 

 

28 Ocak-1 Şubat → Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı (TEBD) kapsamında, dijitalleşme alanında 

Avrupa'daki örnekleri görmek üzere çalışma ziyaretine katıldık. 

 

28 - 30 Ocak → Brüksel temasları 

 

Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ı ziyaret ettim. 

 

AB kurumlarındaki ilk ziyaretim Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu 

olan üyesi Johannes Hahn’ın kabinesinde Türkiye’den sorumlu Johannes Noack’a gerçekleştirdim. 
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Sonrasında, Avrupa Dış İlişkiler Servisi Türkiye sorumlusu Thomas Frellesen ve ekibini ziyaret ettim. 

 

Son olarak Avrupa Komisyonu Türkiye masası yetkilisi Bernard Brunet ile görüştüm. 

 

TOBB Başkanımız ile birlikte Brüksel’de düzenlenen Eurochambres Olağanüstü Üyeler Toplantısına katıldım.  

 

Toplantıya, Avrupa Komisyonu’nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından sorumlu üyesi Günther Oettinger özel konuk 

olarak katıldı. 

 

30 Ocak – 1 Şubat → TOBB Başkan Yardımcısı görevim dolayısıyla Oslo ziyareti gerçekleştirdim. Oslo Büyükelçisi Fazlı 

ÇORMAN’ı makamında ziyaret ettim.   

 

 1 Şubat → Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Bilim Kurulu Toplantısı Odamızda gerçekleşti. 

 

5 Şubat → Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Seminerini Odamızda gerçekleştirdik. 

 

6 Şubat → TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarciklioglu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın 

katılımıyla gerçekleşen Türkiye - ABD İş Diyaloğu Çalışma Yemeğine katıldım.  

 

7 Şubat → TOSB’da “Sıfır Atık Yaklaşımı, Sıfır Atık ve Atık Yönetiminde Firmaların Yükümlülükleri” konulu 

bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdik. 

 

8 Şubat → Hollanda Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşen yemek organizasyonuna katıldım. 

 

11 Şubat → “İşverenlere Yönelik İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu Teşvikleri ve Kısa Çalışma Uygulamaları” konulu 

bilgilendirme toplantısını Odamızda gerçekleştirdik. 

 

14 Şubat → İKV’de iki komisyon üyesini ağırladık. 

 

15 Şubat → ICC Türkiye Tahkim Günü programına katıldım. 

 

18 – 19 Şubat → İKV kapsamında Brüksel ziyareti gerçekleştirdim. 

 

Avrupa Parlamentosu'nda yayın yapan "Brüksel Kargası" isimli programa konuk olarak, Türkiye-AB ilişkilerinde 

yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik. 

 

7 Adet AB Parlamenteri ile birlikte Türkiye raporunu duyurduk. 

 

 

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

https://twitter.com/hashtag/Eurochambres?src=hash
https://twitter.com/RHisarciklioglu
https://twitter.com/pekcan
https://twitter.com/hashtag/T%C3%BCrkiye?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ABD?src=hash

