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22 Ocak 2020 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Aralık ayında;  

İhracat → 14,7 milyar dolar (+ % 6,3) 

İthalat → 19,0 milyar dolar (+ % 14,8) 

Dış ticaret açığı → 4,3 milyar dolar (+ % 57,6)  (cari fark kalmayabilir) 

 

 

Dış ticaret rakamlarında yılı tamamladığımız için kısaca yıllık değerlendirme yapmak isterim. 

 

İhracatımız → 171,6 milyar dolar (+ % 2,1)  (2018 → 167.9 milyar dolar) ile yılı kapattık. 

 

Bu rakamlar özel ticaret sisteminin rakamlarıdır. Yani serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında 

yer almaktadır. TUİK bu değerleri açıkladığı için biz de bu rakamları kullanıyoruz. 

 

Ancak Ticaret Bakanlığı ile Genel Ticaret Sistemi’ne ait veriler paylaşıldığı için bilgi vermek istedim. 

 

GTS’ye göre ise; ihracatımız → 180,5 milyar dolar (+ % 2,04) ile 

Rekor seviyede gerçekleşmiştir. 

 

TUİK verilerine göre (ilk 11 ayda)  

*Yüzde 48,9’unu gerçekleştirdiğimiz AB’ye olan ihracatımız → (-) yüzde 0,9 ve  

*Yüzde 7,2’sini gerçekleştirdiğimiz Amerika ülkelerine olan ihracatımız → (-) yüzde 4 geriledi. 

 

2019 yılında en fazla ihracat yaptığımız beş ülkeden yalnızca Irak’a ihracatımız artmış. 

Biliyorsunuz Avrupa ekonomisinde geçtiğimiz yıl durgunluk yaşandı. 

*Almanya → 15.4 milyar dolar ( - %4,3) 

*İngiltere → 10.9 milyar dolar ( - %2,1) 

*İtalya → 9.3 milyar dolar ( - %2,7) 

*Irak → 9.0 milyar dolar ( + %7,8) 

*ABD → 8.1 milyar dolar ( - %2,9) 
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Bu ülkelere ihracatımız 2018 yılındaki kadar artmış olsaydı, yılı 4 milyar dolar daha fazla ihracat ile kapatmış olacaktık.  

İhracatta daha da fazla rekor kırabilirdik. 

 

Diğer taraftan birçok komşumuz ülkelerdeki jeopolitik gerilimler de ticaretimize engel oluyor. 

 

Bu gelişmelere rağmen; 2019 yılında ihracatını artıran ülkeler arasında yer aldık. 

 

*2020 yılında ihracatta aylık bazda 17-18 milyar dolarları aşan seviyeleri görmeyi temenni ediyoruz. 

*Bu bakımdan, Libya ve İdlib’de ateşkes sağlanması yönündeki tüm girişimleri olumlu değerlendiriyoruz. 

*Kısa bir süre önce yıllık 500 bin dolar ihracat yapanlara da yeşil pasaport verileceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz ayda da 

ihracatçılara verilen yeşil pasaport süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı. Bu gelişmeleri de memnuniyet verici buluyoruz. 

 

 

İthalatımız ise → 202,7 milyar dolar (- % 9,1) oldu. 

Dış ticaret açığımız → 31,1 milyar dolara geriledi. (- % 43,5) 

İhracatın ithalatı karşılama oranı → % 84,6   (2018 → % 75,3) 

 

İthalat alt kalemlerine bakarsak (ocak-aralık); 

*Hammadde (Ara mallar) → 157.9 milyar dolar (- %7.1) 

*Yatırım (Sermaye) malları → 25.8 milyar dolar (- %12) 

*Tüketim malları → 18.5 milyar dolar (- %19.7) 

 

Tüketim mallarındaki gerileme memnuniyet verici. 

Ancak hammadde ve yatırım mallarındaki gerilemeyi dikkatle izlememiz gerekiyor. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; 

Aralık ayında; 

*İhracat → 2,6 milyar dolar (- % 1,6) 

*İthalat → 3,7 milyar dolar (+ % 9,5) 

 

Yılın tamamına baktığımızda; 

*Yıllık ihracatımız → 29 milyar dolara ulaştı. (+ yüzde 1,6)   

*Türkiye ihracatındaki payımız → % 16,9   (2018→ % 17 idi.) 

 

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

 

TİM 2019 yılı Kocaeli ihracatı → 15.2 milyar dolar 

*Fark → 13.8 milyar dolar 

*Bu fark TİM rakamlarının firma merkezlerinin baz alınarak hesaplanmasından kaynaklanıyor.  

*600 firmamızın genel merkezinin çoğu İstanbul olmak üzere farklı illerde.  
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*Dolayısıyla onların ihracatları Kocaeli’de görünmüyor.  

*Sadece 500 büyükte yer alan 79 firmamızın ihracatı → 15,7 milyar dolar 

 

İthalatımız ise → 40,3 milyar dolar (- % 17)   

*Türkiye ithalatındaki payımız → % 19,9  (2018 →  % 21,8 idi.) 

 

Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacmi → 69,3 milyar dolar (- yüzde 10) oldu. 

*Türkiye dış ticaretindeki payımız → % 18,5   (2018 →  % 19,7 idi.) 

 

 

İhracat şampiyonu İlimizde yine otomotiv sanayi oldu → yüzde 1,27 artış. 

*Otomotiv sanayinin toplam ilimiz ihracatındaki payı → yüzde 45   (2018 → % 49 idi.) 

*Türkiye otomotiv ihracatının da yüzde 27’si İlimizden gerçekleşmiş.   

 

Kocaeli’ni bir ülke olarak düşünürsek; Dış ticaret hacmi ile → Dünya sıralamasında 67. sırada yer aldık. 

(geçen yıl 61. Sıradaydı. Gerileme bu yıl ithalatımızın azalmasından kaynaklanıyor.) 

 

 

Yıllık cari denge (kasım) → + 2 milyar 725 milyon dolar 

Aylık → 518 milyon dolar açık verdik. 

 

Yıllık cari denge, kademeli azalışla birlikte fazla vermeye devam ediyor. 

Temmuz-ekim döneminde aylık olarak fazla veren cari denge, kasım ayı itibariyle açık yönüne döndü. 

Artan ithalat ile dış ticaret açığında yükselmeler başladı. 

Mevsimsel olarak turizm gelirleri de zayıflıyor. 

 

Aralık ayında da dış ticaret açığındaki yükseliş sebebiyle cari açık verebiliriz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (aralık) → 76,17 oldu. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 4,7410 TL  

Aralık dolar → 5,8357 TL idi. 

Dolar bugün → 5,94 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda Aralık ayında; 

TÜFE → % 11,84 (aylık → + % 0,74) 

ÜFE → % 7,36 (aylık → + % 0,69) 

 

Aralık ayında baz etkisinin kalkmasıyla enflasyonda yükseliş olabileceğini bekliyorduk. 
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2019 yılı hedeflenen yüzde 12 seviyesinin altında tamamlandı. 

 

Kurlardaki oynaklık ÜFE’yi biraz yukarı çıkardı.  

ÜFE’nin TÜFE’ye yansıyarak zamanla yukarı çekme etkisi olabilir. 

 

Biliyorsunuz mobilya, yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranlarının düşürüldü. 

*Yumurta ve balıkta KDV oranı yüzde 1'e, mobilyada yüzde 8'e düşürüldü. 

*Bu sektörlerin kayıt altına alınarak haksız rekabetin önüne geçileceği için değerli buluyoruz. 

*Ayrıca bu indirimlerin enflasyonu azaltıcı katkı sağlayacağını da bekliyoruz. 

 

 

Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indiridi. Böylece yüzde 12 seviyesindeki politika 

faizi oranı yüzde 11,25'e çekildi. 

 

Faiz, uzun bir aradan sonra enflasyonun altına indi. 

 

14 Eylül 2018 → % 24,00 

26 Temmuz 2019 → %19,75 

13 Eylül 2019 → %16,50 

25 Ekim 2019 → % 14,00 

12 Aralık 2019 → % 12,00 

16 Ocak 2020 → % 11,25 

 

 

Aralık ayı kapasite kullanım oranı 

*Türkiye → yüzde 77,0  

*Kocaeli → yüzde 71,0 

  

Yılın tamamına baktığımızda; 

Türkiye → yüzde 75,9 (2018'in → 0,9 puan gerisinde) 

Kocaeli → yüzde 70,4 (2018'in → 0,5 puan gerisinde) 

 

Kapasite kullanım oranlarında yılın son çeyreğinde toparlanma oldu.  

2019 tamamında ise ortalama kapasite kullanım oranı geçmiş yılların maalesef gerisinde kaldı. 

 

2014 → %75,0 

2015 → %76,8 

2016 → %77,4 

2017 → %78,5 

2018 → %76,8 
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2019 → %75,9 

 

Geçmiş yıllara baktığımızda, yüzde 78.5 ile 2017 yılında zirve yaptığını görüyoruz.  

Bizim her zaman dile getirdiğimiz, yüzde 80 seviyelerini aşmamız önemli. 

Böylece üretim artışlarında da ivmelenme olacaktır. 

 

 

Sanayi üretimi (kasım) yıllık → + % 5,1 

Aylık → + yüzde 0,7  

Temmuz 2018’den bu yana en yüksek oranlı artış. 

Yüzde 5’in üzerindeki artışları önemli buluyoruz. 

Üretimdeki artış ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de güçlendiriyor. 

 

2018 yılının kasım ayında üretimde yüzde 7 gerileme yaşanmıştı.  

Dolayısıyla böyle bir artış göreceğimizi bekliyorduk. 

Aralık ayında da baz etkisinin devam edecek olmasıyla, artışın devam edeceğini bekliyoruz.  

 

Kasım ayında; 

*İmalat sanayinde yıllık → + yüzde 5,3   

*Sermaye malı üretiminde yıllık → + yüzde 7,5   

*Ara malı üretiminde yıllık → + yüzde 6,7   

*Yüksek teknolojili ürünler yıllık → + yüzde 17,8 

 

Bu kalemlerdeki ortalamanın üzerindeki artışlar çok değerli. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerdeki artışı önemsiyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (Ekim) → yüzde 13,4 

(Bir önceki yılın 1,8 puan üzerinde./ Bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi.) 

*Son iki aydır düşüş eğiliminde. 

*Sezonsal olarak bu dönemlerde artması beklenen işsizlik oranının gerilemiş olması olumlu.  

*Genç nüfustaki işsizlik → yüzde 25,3  

 

Ekim ayında, eylüle göre istihdam edilenler; 

*Sanayide → 120 bin,   

*İnşaatta → 65 bin,  

*Hizmetlerde → 122 bin kişi yükseldi. 

*Tarımda ise mevsimsel olarak 405 bin kişi geriledi.  

Aylık yükselişleri memnuniyetle karşılıyoruz. 

 

 

Ancak bir evvelki yıla göre istihdam edilenlerin sayısı 527 bin kişi azaldı. 
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Bu dönemde; 

*tarım sektöründe çalışan sayısı → 270 bin,  

*sanayi sektöründe → 30 bin,  

*inşaat sektöründe ise → 305 bin kişi azalırken,  

*sadece hizmet sektöründe çalışanlarda → 78 bin kişilik artış gerçekleşti. 

 

Bir önceki yıla göre işsiz sayısındaki artış → 2019’un başından itibaren kademeli geriliyor. 

Bu ayda işgücüne katılım sadece 82 bin kişi olduğu için, istihdam oranın gerilemesine rağmen işsizlik oranımız bir 

evvelki aya göre geriledi. 

 

 

Bütçe (Aralık) → 30,8 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 73,3 milyar TL (+ %9,4) 

*Giderler → 104,1 milyar TL (+ %22,3) 

 

Yılın tamamında bütçe açığı → 123,7 milyar TL   (2018 → 72,9 milyar TL idi.) 

*Gelirler → 875,8 milyar TL (+ %15,6) 

*Giderler → 999,5 milyar TL (+ %20,4) 

 

Giderlerdeki artışı enflasyon oranının altında tutmak önemli. 

 

Faiz Harcamaları da enflasyonun çok üzerinde arttı → 99,9 milyar TL (+ % 35,1)  

Bütçe 1993’ten bu yana ilk kez faiz dışı açık verdi. 

 

80,6 milyar TL olan bütçe açığı hedefi revize edilerek; Yeni Ekonomi Programı ile 125 milyar TL’ye çıkarılmıştı. 

2019 yılında → 123,7 milyar TL açık ile; bütçe açığı/GSYH oranı → - %2,9  

Bu oranın yüzde 3’lük Maastricht kriterinin altında olması olumlu.  

 

Ancak geçen yıl, tek seferlik gelirlerle bütçenin desteklendiği bir yıl oldu.  

(imar affı, bedelli askerlik gelirleri, TCMB’den gelen yedek akçe) 

Bunun sürekliliği olmadığını biliyoruz. 

 

Örneğin; Merkez Bankası’ndan bütçeye aktarılan kısmın yer aldığı teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 258,6 arttı. 

2018 → 26.1 milyar TL 

2019 → 93.7 milyar TL 

 

Merkez Bankası yedek akçe transferi olmasaydı bütçe açığı → 166 milyar TL olacaktı  

(bütçe açığı/GSYH oranı → - %3,8 / Maastricht kriterinin üstü). 

Bu yıl da MB 40.5 milyar TL hazineye aktarım yapacağını açıkladı. 
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Öte yandan gelirler tarafında, talebin zayıflamasından dolayı, vergi gelirleri de zayıf performans gösterdi.  

(2018 yılına göre sadece → + % 8,3) 

2018 → 621,5 milyar TL 

2019 → 673,3 milyar TL 

 

 

Aylık faaliyetlerimizde ise 

 

21 Aralık → TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla düzenlenen Zonguldak 

TSO’nun 100. Yıl Zirvesi’ne katıldım.  

 

*TOBB Başkanımız ve Oda Borsa Başkanlarımızla birlikte Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye 

Başkanı Ömer Selim Alan’ı ziyaret ettik.  

 

*Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsü, Çaycuma TSO Sosyal Hizmet Binası Açılışı törenine  

katıldım. 

 

*Son olarak TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioglu’nun Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Meclis Üyeleriyle 

biraraya geldiği ziyarete katıldım. 

 

22 Aralık → Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen, MİLDEN Projesi 

kapsamında Gölcük Donanma Tersanesi’nde yapımı devam eden 6 adet yeni tip denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis 

Denizaltısı’nın havuza çekilme törenine katıldım. 

 

27 Aralık → Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile Bilişim 

Vadisi'nde gerçekleşen, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşmasına katıldım. 

 

*Aynı gün Dijital Dönüşüm Komisyonu Üyelerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler işbirliğinde 

kurulan Model Fabrikayı Ziyaret etti. 

 

8 - 17 Ocak → Odamız ve TÜBİTAK MARTEK organizasyonunda, 30 kişilik bir heyet ile ABD programı gerçekleştirdik. 

(Las Vegas, San Francisco, Chicago) 

 

*Programa, teknoloji liderlerinin yer aldığı, Las Vegas CES 2020 fuarı ziyareti ile başladık. 

 

Fuar programı kapsamında; Eureka Park Türkiye Pavilyonu, Yatırımcı girişimci buluşmaları ve B2B Görüşmeler, 5G and 

Robotics ve Smart Home Tech Konferansı gerçekleşti.  

 

*Las Vegas’tan sonra San Francisco’ya geçtik. 

Burada, Plug&Play İnkübatör Merkezi, Google ve Facebook kampüsünü ziyaret ettik. 
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*San Francisco’dan sonra Chicago’ya geçtik. 

MHUB Center ziyaret ettik. 

Chicago Başkonsolosluk Networking Resepsiyonuna katıldık. 

 

Programın son gününde, CTH Global Trade Hub ziyaretinde, mentorlük çalışmaları, ikili toplantılar ve melek yatırımcı 

görüşmelerine katıldık. 

 

20 Ocak → Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’u İKV olarak çalışma yemeğinde ağıladık. 

 

 

Değerli Üyeler sözlerime son vermeden önce,  

 

Biliyorsunuz; 81 ilde 81 Meslek Lisesi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile İzmit Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yönetiminde Oda olarak söz sahibiyiz.  

 

Geçtiğimiz ay 6 Komitemiz ile bu okula ziyaretler gerçekleştirdik. 

 

Ziyaretlerimiz ilk neticelerini verdi; 

*Odamız 6. Meslek komitesi üyesi Cafer Özgen (Özgen Ticaret-Gölcük), okulumuzun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 

Alanı için; 120 adet kontrplak malzemeyi ve 

*6. Meslek komitesi başkanı Hüseyin Güler (Kastamonu Entegre) de, çeşitli ölçülerde 60 adet Mdf malzemeyi okula 

teslim etti. 

*9. Meslek Komitesi Üyesi Batuhan Sözer (Marshall Boya) okulun kimya laboratuvarı için saf su cihazı bağışında 

bulundu. 

 

Cafer Bey, Hüseyin Bey ve Batuhan Bey’e okulumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.  

 

Diğer taraftan okulun alt yapısını güçlendirmeye yönelik komitelerimizden güzel öneriler geliyor. Daha somut hale 

gelince bu önerileri de sizlerle paylaşacağım. 

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, 

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 


