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Ayhan Zeytinoğlu 

29 Mayıs 2019 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Sözlerime başlamadan önce, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 72 ilde 12 bin kişi ile yaptığı saha çalışmasın da; Türkiye’nin 

en itibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Lideri olarak TOBB Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU belirlendi. 

 

Kendisini tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

Değerli Üyeler, 

 

İlk olarak önemli gördüğümüz ve takip ettiğimiz ekonomik göstergeleri değerlendireceğim. 

 

Nisan ayında;  

İhracat → 14,5 milyar dolar (+ % 4,7) (En yüksek nisan) 

İthalat → 17,5 milyar dolar (- % 15) 

Özellikle yatırım malı (-%26) ve hammadde (-%9,7) ithalatındaki azalma dikkat çekiyor. 

 

Dış ticaret açığı → 3 milyar dolar (- % 55,7)   

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 83 (2018 → Yüzde 67,4 idi.) 

 

Dış ticaret açığındaki gerileme cari açığa olumlu yansıdı. 

 

Mart ayında yıllık cari açık → 12,8 milyar dolara geriledi. 

(bir önceki yıl → 55.2 milyar dolardı.) 

Mart ayında (aylık) → - 589 milyon dolar  

Yıllık cari açık bir sonraki ay → 10 milyar dolar altına gerileyebilir. 

 

Son bir yılda, gerilemenin detaylarına baktığımızda;  

*Dış ticaret dengesinde 40 milyar dolar iyileşme var. 

*Buna ihracatın katkısı çok sınırlı. 

(İthalat →  -32,3 milyar dolar / ihracat sadece →  + 7,7  milyar dolar) 

 

Cari açıktaki gerilemenin → İthalatın gerilemesinden ziyade ihracat artışı ile daha iyi olacağını düşünüyoruz. 
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Finansman Hesabına baktığımızda (ocak – mart)  

Doğrudan Yatırımlar →  2,3 milyar dolar net giriş (2018 → 1,2 milyar dolar net giriş ) 

Portföy Yatırımları → 9,2 milyar dolar net giriş (2018 →  2,5 milyar dolar net giriş ) 

Resmi Rezervler →   635 milyon dolar giriş (2018 → 709 milyon dolar çıkış) 

Net hata Noksan →  5 milyar dolar çıkış. (2018 →  3,8 milyar dolar giriş) 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız son verilere göre; 

Nisan ayında; 

*İhracat → 2,5 milyar dolar (+% 1,7)  

*İthalat → 3,5 milyar dolar (- % 26,8) 

 

Nisan’da Türkiye ihracatına yüzde 17,1 katkı sağladık. 

 

İlk dört aylık toplam ihracatımız → 9,8 milyar dolar. 

Geçen yılın aynı döneminin → yüzde 6,1 üzerinde. 

Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz. 

 

Reel efektif döviz kuru (nisan) → 72,74’e geriledi. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar nisan ayında → 4,4088 TL  (Mart → 4,3355 idi.) 

Nisan dolar →  5,7486 TL idi. 

Dolar bugün → 6,0501 TL 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda nisan ayında; 

TÜFE → % 19,50 (aylık → + % 1,69) 

ÜFE → % 30,12 (aylık → + % 2,98) 

 

Kurlardaki yükselişin ilk etkilerinin ÜFE’de görüyoruz. 

ÜFE’deki artış → TÜFE’yi yukarı çekebilir. 

 

Sanayi üretimi (mart) → yıllık yüzde 2,2 geriledi. 

Aylık → + % 2,1 

Aylık bazda toparlanma devam ediyor. 

İhracatımızdaki gelişmeler ile → üretimde de aylık bazda artışların devam edeceğini düşünüyoruz. 

 

Ancak ilk çeyrekte sanayi üretimi → yüzde 4,9 geriledi. 

Buradan yılın ilk çeyreğindeki büyümenin de → negatif olabileceğini düşünüyoruz. 

 

Bütçe (Nisan) → - 18,3 milyar TL  

*Gelirler → - yüzde 10,7 → 57,7 milyar TL 

*Giderler → + yüzde 12,8 → 75,9 milyar TL  
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Dikkat çeken nokta; faiz dışı bütçede de → 13,2 milyar TL açık verdik. 

Geçen yıl aynı dönem → 356 milyon TL fazla vermiştik. 

 

Bütçe açıkları sürdürülebilir değil. 

 

İşsizlik oranı (şubat) → yüzde 14,7 (Bir önceki ay ile aynı seviyede) 

Geçen yıla göre → +4,1 puan  

 

Beklediğimiz seviyenin altında gerçekleşti. 

 

İstihdam kaybı en fazla→ sanayi ve inşaat sektöründe gerçekleşmiş. 

(Sanayi →  -239 bin kişi,  İnşaat →  -481 bin kişi.) 

 

Değerli Üyeler, 

 

Biliyorsunuz 25 şubat tarihinde istihdam seferberliği başlatılmıştı. 

 

Kocaeli İŞKUR’un rakamlarına göre nisan itibariyle işe yerleştirilen kişi sayısı 19 bin 56’ya ulaşmıştır.  

 

Ancak nisan ayında işe yerleştirilen kişi sayısı mart ayının yarısına düşmüştür. 

 

Diğer taraftan dikkat çeken bir başka veri de kayıtlı işsiz sayısındaki artış. 

İşsiz sayısı; 

2018 → 8 bin 622 kişi artarken 

2019 ilk dört ayda → 13 bin 328 kişi artmıştır. 

 

Ayrıca, bölgemizdeki sanayicinin 12 bin 351 kişilik istihdam talebi de karşılanamamıştır.  

 

 

Mayıs ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 76,3 oldu. 

(Geçen yıldan → - 1,6 puan / geçen aydan → + 1,3 puan) 

 

Kocaeli sanayi kuruluşlarının mayıs ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 70 

(Geçen yıldan →  - 1,5 puan /  geçen aydan → - 1 puan) 

 

 

Son gelişmelere baktığımızda, 

 

*Biliyorsunuz; ABD Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirdi. (17 mayıs) 
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Bu indirim Türk çelik sanayi için bir fırsat. 

Benzer şekilde, alüminyumda da vergi indirimi olmasını istiyoruz. 

ABD’nin indirim kararına karşılık Ticaret Bakanlığınca 21 mayıs itibariyle, ABD menşeli 22 ürün kaleminin ithalatında 

uygulanan ek mali yükümlülüğü yarı yarıya indirildi.  

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında 

ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceği bildirildi. 

 

*Diğer taraftan, ABD, ülkemizi Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarma kararı aldı.  

Çıkarılma gerekçesi → Gelir seviyemizin artışıyla, GTS programından yararlanacak seviyenin üzerine çıkmamız. 

İhracatımızı olumsuz etkileyebilir. 

Bu karar karşılıklı stratejik ortaklık vizyonuyla uyuşmuyor. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Biliyorsunuz geçen hafta Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, İvme Finansman Paketini 

açıkladı. 

 

Bu kapsamda, 3 kamu bankası aracılığıyla, hammadde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında 

toplamda 30 milyar liralık finansman sağlanacağını söyledi. 

 

Kısaca detaylarına baktığımızda; 

 

-Hammadde-Ara Malı Üretimi; 

 

Kimyasal, Medikal, Eczacılık ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri, sunu ve sentetik iplikler, kağıt, karton ve mukavva 

sektörleri olmak üzere 21 alt başlıkta hammadde ve ara malı üretimi desteklenecek. 

 

Bu ürünlerin ithalatımızdaki payı 2018 itibariyle 28,2 milyar dolar. 

 

Hammadde-Ara Malı üretiminde 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz azami 10 yıla kadar olmak üzere 150 milyon 

TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. 

 

Bunun yanında 1 yıla kadar geri ödemesiz azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek. 

 

 

Makine imalatı 

 

Bu kapsamda 22 alt başlıkta yaklaşık 18 milyar dolarlık ithalat gerçekleşiyor. 
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Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz azami 10 yıla kadar olmak üzere 150 milyon TL’ye 

kadar yatırım kredisi sağlanacak. 

 

Bunun yanında 1 yıla kadar geri ödemesiz azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek.  

 

Tarım Sektörü 

 

Tarım sektöründe seracılık, soya, mısır, ayçiçeği üretimi, hayvancılık&Yem bitkisi üretimi, birlikte ekipman paketinden 

oluşan 4 ana başlık belirlendi. 

 

Seracılıkta sağlanacak işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. 

 

Seracılık dışında tarım alanlarında işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi. 

 

Verilecek kredi tutarları işletme giderlerinin tamamına kadar. 

 

Modern basınçlı sulama sistemlerine yüzde 100 yatırım kredisi. 

 

Seracılık ve mekanizasyon yatırımlarında yüzde 75’ine kadar yatırım kredisi olarak uygulanacak. 

 

Tarım alanlarında verilecek tüm bu kredilerin faiz oranları da % 0 – 14,25 arasında değişecek. 

 

Finansmanı; 

Verilecek desteklerin finansmanında 2 farklı faiz seçeneği sunulacak. 

 

Birincisi; enflasyona endeksli kredi seçeneği olacak. (Kredi kullandırım tarihi itibariyle yıllık TÜFE oranı baz alınıp 

belirlenecek.) 

 

Kredi vadesi süresince kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere; 

*0-2 yıl vadede kullanılan kredilerde; TÜFE+2 puan,  

*2-10 yıl için kullandırılanlarda TÜFE+3 puan olarak güncellenecek. 

 

Diğer seçenek, DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) endeksli faiz seçeneği olacak. 

Kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere; 

*0-2 yıl için DİBS+1 puan,  

*2-5 yıl için DİBS+2 puan,  

*5-10 yıl için DİBS+3 puan olarak güncellenecek. 

 

Ayrıca paket kapsamında teminat mektubu, akreditif, garanti mektupları gibi cari komisyonlarda yüzde 20 indirim 

uygulanacak. 
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İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

anketinde 2018 yılında 79 firmamız yer aldı. (2017 → 82 firma) 

 

Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. 

Hyundai Assan Otomotiv listeye onuncu olarak girdi. 

 

*İlk 10 içerisinde 3 firma,  

*İlk 50 içerisinde 15 firma,  

*İlk 100 içerisinde 24 firma,  

*İlk 200 içerisinde 43 firma,  

*İlk 300 içerisinde 58 firma,  

*İlk 500 içerisinde 79 firma yer aldı. 

 

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede →  Kocaelili firma sayısı 34 (firma merkezleri farklı illerde) 

 

Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda bu sayı 79 oluyor. 

 

79 firmanın; 

*Meclis Üyesi →  14 firma (Meslek Komitesi → 11) 

*Yabancı Sermayeli →  32 firma 

*Net satışlardan alınan pay → yüzde 29,4 

*Üretimden net satışlardan alınan pay → yüzde 29,2 

*İhracattaki payı → yüzde 27,1 

 

Geçen Yıl İlk 500’de Olmayıp Bu Yıl Yeni Giren Firmalar 

*Hektaş Ticaret T.A.Ş. 

*Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 

*Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş. 

 
Geçen Yıl İlk 500 Listesinde Olup Bu Yıl İlk 500’e Giremeyen 7 Firmamız var.  

Onların da seneye tekrar ilk 500’e yükselmesini temenni ediyor, tüm firmalarımızı tebrik ediyoruz. 

 

Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 140’a ulaştı.  

(TR → 1.497 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Yeni Ar-Ge Merkezli firmalarımız: 

*Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

*Gürçelik Makine End. Otom. Sist. San. Tic. A.Ş. 

*Schneider Electric Çayırova 
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Değerli Üyeler, 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) bu yıl yayınlamış olduğu “İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Meslek Liselerinden ve Meslek Yüksek Okullarından proje ortaklığı 

konusunda talepler aldık.   

 

Bu talepler Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilip olumlu bulundu. 

Ortak olduğumuz projeleri ekranda görüyorsunuz: 

 

Bu proje başvuruları birkaç ay içerisinde sonuçlanacaktır. 

 

Sayın Üyeler, 

 

“Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Geliştirmesi” projemiz 1 Nisan tarihi 

itibariyle başladı. 

 

Bu proje ile enerji konusunda bölgemizdeki KOBİ’lerin temel ihtiyaçları doğrultusunda beceri ve yetkinliklerinin 

artmasını amaçlıyoruz. 

 

Bu kapsamda Odamız bünyesinde bir Enerji Yönetimi Departmanı kuruldu. 

 

Bu alanda uzman bir istihdam da sağladık. 

 

Proje kapsamında 20 KOBİ’ye enerji verimliliği konusunda ön değerlendirme ve içlerinden 10 KOBİ’ye de detaylı bir 

değerlendirme yapılacak. 

 

Bir yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından bunu hizmet modeline dönüştürerek, üyelerimize yeni bir hizmet 

olarak sunmayı planlıyoruz.  

Değerli Üyeler, 

 

Değerli Üyeler, Suriyeli Mültecilerle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

 

Son 30 yılda, Avrupa’ya yapılan tüm sığınma başvurularının yüzde 30’u Almanya’ya gerçekleştiğini biliyoruz. 

 

Almanya’da yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısı 500.000’i aşmış durumdadır ve 2015 yılında küresel ölçekte 

gerçekleşen göç akınlarına karşı izlediği açık kapı politikasıyla birlikte sadece 1 yıl içerisinde 890.000 sığınmacıyla 

daha karşı karşıya kalmıştır.  

 

Bunun yanı sıra, mültecilere yönelik gerçekleştirilen yıllık kamu harcaması 2018 yılında 23 milyar avroya ulaşmıştır.  

Bu miktar Almanya’nın yıllık savunma bütçesinin yarısından fazlasını oluşturuyor. 
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Diğer taraftan Almanya kadar refah seviyesinde olmamıza rağmen ülkemizin 3,6 milyon Suriyeli için harcadığı rakam 

37 milyar doları aşmıştır. 

 

Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre 2018 yılında 8,1 milyar dolar yardımla ülkemiz dünyada ilk sıraya yükselmiştir. 

Almanya 2,9 milyar dolar ile üçüncü sıradadır. 

 

Öte yandan ülkemizin ev sahipliği yaptığı ve temel ihtiyaçlarını gidermek durumunda olduğu yerinden edilmiş 

kişilerin sayısı, Almanya ile karşılaştırılmayacak kadar fazladır ve Türkiye dünyada da bu alanda birinci sıradadır.  

 

Bu tablodan da görüldüğü gibi, bu süreçte Türkiye’nin üzerinde ciddi bir yük oluşmaktadır. Milli gelirimize 

oranladığımızda yapılan yardımda Almanya’nın neredeyse dört katına çıkıyoruz.  

Ülkemiz bu göçün önlenmesinde stratejik bir konumda bulunuyor.  

 

Artık sürdürülmesinin çok zor olan bu yükün diğer ülkeler tarafından da paylaşılmasını istiyoruz.  

 

Mali yardımların ötesinde, AB ile daha yapısal ve uzun vadeli işbirliği mekanizmalarının da tesis edilmesi büyük önem 

arz etmektedir.  

 

Değerli Üyeler Avrupa Komisyonu tarafından bugün 21’inci Türkiye raporu yayınlandı. 

 

Rapor özellikle hukuk, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü gibi siyasi kriterler üzerinde duruyor.  

 

Bunların yanında, ekonomideki sorunlara da değiniyor.  

 

AB’nin aday ülkelerde ilerleme sağlamak için elindeki en önemli araç üyelik müzakereleri.  

Raporda gümrük birliğinin modernizasyonuna yönelik müzakerelerin başlatılmasına değinmediğini görüyoruz.  

Vize serbestliğinde sonuçsuzluk devam ediyor. 

 

Oysa Komisyon’un Gümrük Birliği Güncellenme sürecine destek vermeye devam etmesi, iyi işleyen bir gümrük birliği 

ilişkisi için şart. 

 

Türkiye’de hukuk, yargı ve özgürlükler alanında ilerleme sağlamak için bu konularla ilgili 23. Faslın açılması en etkili 

adım olur. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin blokajı sebebiyle açılamıyor.  

 

Zaten gümrük birliği ile ilgili 8 fasıl da yine Kıbrıs konusu sebebiyle askıya alınmış durumda.  

 

Türkiye gibi bir ülkenin AB ile ilişkilerini sadece Kıbrıs meselesine endekslemek, AB’nin önemli bir hatası. Eleştirmek 

kolay. Esas olan ilerleme kaydetmek için Türkiye’ye destek olmak ve süreçleri işletmek.  

 

İlişkileri sadece mülteci meselesine indirgemek kısır bir politika.  
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Türkiye AB için herhangi bir ülke değil. Göç konusundan, terörle mücadeleye, enerjiden, yatırımlara, Balkanların 

istikrarından, Suriye meselesine kadar Türkiye AB için son derecede önemli.  

 

Raporun Kıbrıs ile ilgili bölümü de dikkat çekici.  

Kıbrıs’ta Türkiye tarafından doğal gaz aramaları bir AB üyesi devletin egemenlik haklarına saygısızlık olarak 

nitelenirken, KKTC’nin adanın münhasır ekonomik bölgesindeki hakları dikkate alınmamış.  

 

Rapor Türkiye’nin AB değerlerinden uzaklaştığı tespitini yaparken, AB’ye yakınlaşmayı sağlayacak herhangi bir 

öneride bulunmuyor.  

 

Avrupa’nın güvenliği için de son derecede önemli olan Türkiye gibi bir ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik risk ve 

sorunlarına gözlerini kapatarak, sadece eleştiriler üzerinden ilerlemesi raporun etkisini azaltıyor. 

 

 

Aylık faaliyetleri yazılı olarak dağıtıyoruz. Ancak birkaç konuya değinmek istiyorum. 

 

1-2 Mayıs → TOBB 75. Genel Kurul Toplantısına Genel Kurul Delegelerimiz ile birlikte katıldık. 

 

Genel Kurul’da, TOBB’un bu yıl ilkini yaptığı “Oda/Borsa Proje Yarışması”nın ödül töreni düzenlendi. 

 

Biz de KariyerPort Mükemmeliyet Merkezi Projemiz ile başvuruda bulunmuştuk. 

 

8 ayrı kategoride, 365 Oda/Borsanın 123 projesi ile yarıştık. 

 

Mesleki Eğitim kategorisinde birincilik kazandık. 

 

Kategorilerde birinci olanlara ödülleri Cumhurbaşkanımız tarafından verildi. 

 

 

5 Mayıs → Avrupa Günü Kutlamaları Kapsamında, Osmangazi Köprüsü Bisiklet ile Geçiş Etkinliğimizin üçüncüsünü 

düzenledik. 

 

Etkinliğimize bu yıl AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Valimiz Sayın Hüseyin AKSOY da 

katıldı. 

 

400 bisikletli ile Köprüyü geçtik. 

 

19 Mayıs → 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı TOBB Yönetimi ile birlikte, Samsun İlk Adım 

Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma törenine katıldım.  
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*Aynı gün gerçekleşen TOBB Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Törenine katıldım. 

 

Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oda-Borsa Başkanları ile TOBB 

Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanları katıldı. 

 

İlimizden Türkiye 100’e girmeye hak kazanan 5 firma bulunuyor.  

(İstanbul (23), Ankara (22), Antalya (7), İzmir(6)’den sonra 5. sıradayız.) 

 

Ekranda görüyorsunuz. 

 

Türkiye 
Sıralaması 

Firma Adı 
2015 – 2017 

Büyüme Oranı 

7 
CDS Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik 
Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

%1677 

10 
Rokteknik Metal Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret 
Ltd. Şti. 

%1287 

43 
Vtek Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti. 

%366 

72 
SAMM Teknoloji İletişim Sanayi  ve Ticaret A.Ş. 

%224 

95 
Beşüzzi Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti. 

%175 

 

 

Başarı gösterip listeye girmeye hak kazanan tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

Kısaca ilk 100 şirketin performansı hakkında bilgi aktaracağım. 
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28 Mayıs → ICC 100.Yıl Zirvesi, ICC Milli Komiteler&Dünya Konseyi Toplantılarına katıldım. 

 

*Aynı gün, Kocaeli Kartepe Hipodrumu’nda Odamız adına, 4 yaş ve üstü Yaşlı İngiliz atlarına mahsus kum pistte 

düzenlenen 1700 metre mesafeli 8 KVS koşu düzenlendi. 

 

Yarış, jokey Erhan Yavuz İdaresindeki King Serkan kazandı. 

 

 

 

 

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


